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ABSTRACT 

 
Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur och i vilken utsträckning före detta 

journalistikstudenter från Södertörns högskola etablerar sig på den journalistiska 

arbetsmarknaden. För att få en bild av den journalistiska arbetsmarknaden undersöks i den här 

studien vad de före detta journalistikstudenterna har för anställningar, och om 

anställningsformen skiljer sig beroende på hur många år en före detta journalistikstudent varit 

tillgänglig på arbetsmarknaden. Hur de före detta journalistikstudenterna ser på sina 

möjligheter inom branschen, vad de har för mål med sina nuvarande arbeten samt vad de tror 

om sina möjligheter att nå målen i förhållande till vilken anställningsform de har undersöks 

också i den här studien. För att knyta ihop detta diskuteras hur arbetsmarknad och 

anställningsförhållanden påverkar journalisternas autonomi och deras ställning som 

yrkesgrupp. Uppsatsen är av kvantitativ karaktär och undersökningsmaterialet består av 436 

före detta journalistikstudenter från Södertörns högskola. De före detta journalistikstudenterna 

är telefonintervjuade och har besvarat frågor med fasta svarsalternativ. Studien har en 

svarsfrekvens på 74 procent. 

 

Studien visar att en tredjedel av Södertörns högskolas före detta journalistikstudenter arbetade 

som journalister i en fast anställning vid svarstillfället. Vidare arbetade en tredjedel i en 

tillfällig anställning eller som frilans och resterande var inte yrkesaktiva inom journalistik 

överhuvudtaget. Av de som läste sin sista termin för fem år sedan hade dubbelt så många en 

fast anställning i förhållande till de som läste sin sista termin för två år sedan. De allra flesta 

har fått sitt arbete genom någon slags kontakt och vanligaste vägen till kännedom om arbete 

var genom praktik eller tillfällig anställning. En viktig slutsats i den här studien är att 

arbetsmarknaden för journalister är uppdelad mellan fast anställda och tillfälligt anställda, 

vikarierna är de som i högst utsträckning vill vara kvar på sina arbetsplatser om tre år men få 

av dem tror att de kommer vara kvar. Studien visar att de allra flesta yrkesaktiva före detta 

journalistikstudenter från Södertörns högskola bedömer sina möjligheter på den journalistiska 

arbetsmarknaden som goda (över medel).  

 

I analysdelen sammankopplas insamlad empiri med tidigare journalistikforskning och teorier 

om det nya arbetslivet. De flesta av studiens resultat går i linje med tidigare forskning kring 

journalisternas arbetsmarknad. Det finns inte särskilt mycket forskning på hur kontakter inom 

mediebranschen spelar in vid rekryteringsprocesserna och därför anser vi att denna studie 

tillför något nytt och viktigt på det journalistiska forskningsfältet! 

 

 
 
 
Nyckelord: anställningsform, arbetsmarknad, autonomi, journalistik, journalistutbildning, 

Södertörns högskola, professionalisering. 
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FÖRORD 
 

Vi vill i korthet nämna hur roligt vi har haft under arbetet med den här uppsatsen. Vår 

förhoppning är att den här uppsatsen ska ge dig som läser en intressant och värdefull inblick i 

hur den journalistiska arbetsmarknaden ser ut.  

 

Vi vill tacka Er före detta journalistikstudenter som intervjuats till den här studien. Tack för 

att ni tog er tid att besvara våra frågor och på så sätt möjliggjorde den här undersökningen.  

 

Som de småbarnsföräldrar vi är vill vi tacka våra respektive för att de skött hela markservicen 

i hemmen under den här våren. På så sätt har vi kunnat sitta sena nätter i skolan, insnöade i 

kodning, statistik och uppsatsskrivande. 

 

Slutligen vill vi tacka för det stöd och den uppmuntran vi fått av vår handledare Gunnar 

Nygren på Södertörns högskola. Vi vill tacka för att han med sin entusiasm, klokhet och 

inspiration funnits bredvid oss i arbetet med den här uppsatsen.  

 

Stort tack! 

 

Emma Hultberg och Lisa Rogert. 

Stockholm, Maj 2011. 
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1. INLEDNING  

 

1.1 Presentation av uppsatsämne 

Under hela journalistutbildningen vid Södertörns högskola har vi fått höra att 

nyutexaminerade journalister har enormt svårt att ta sig in på den hårda arbetsmarknaden och 

att ett fast jobb inte är att räkna med. Ändå är vi flera hundra journalistikstudenter varje år 

som tror, eller vill tro, att vi har en framtid inom yrket. När medieföretagen söker personal är 

det både adekvat utbildning och flera års erfarenhet som efterlyses. Men hur ska man kunna 

skaffa sig arbetslivserfarenhet när branschen ser ut som den gör? 

Här väcktes vår nyfikenhet för hur arbetsmarknaden och tillsättningen av journalisttjänster de 

facto ser ut. I denna studie ställer vi oss frågan hur och i vilken utsträckning före detta 

journalistikstudenter från Södertörns högskola etablerar sig på den journalistiska 

arbetsmarknaden. Vi har funderat på hur kontakter spelar in och hur praktik och/eller tidigare 

tillfällig anställning kan leda till fortsatt arbete.  

Vi tror att arbetsmarknad och anställningsförhållanden inverkar på journalisternas autonomi 

och påverkar deras ställning som yrkesgrupp. Dessa tankar, tillsammans med vår egen 

nyfikenhet på hur tidigare journalistikstudenter från Södertörns högskola burit sig åt för att få 

arbete, ligger till grund för idén till den här uppsatsen. På dessa grunder motiverar vi vårt val 

av uppsatsämne och är övertygade om att det är av stort intresse för många.  

1.2 Bakgrund 

Journalistyrket växte fram i slutet av 1800-talet och journalisterna började organisera sig i 

förbund i början av 1900-talet. På 1940-talet blev förbundsorganisationen starkare och sedan 

följde en långsam professionaliseringsprocess mot större självständighet i yrket och mindre 

partibunden journalistik. Det har dock inte forskats mycket om den journalistiska yrkesrollen, 

medieforskarna har istället inriktat sig på innehållet i medierna (Nygren, 2008). Redan 1910 

efterfrågades jämförande undersökningar om journalister men trots det gjordes inga sådana 

studier förrän 1990 (Wahl-Jorgensen, Hanitzsch, 2008). Fram till nätverkssamhällets framväxt 

såg medieföretagen ut som andra företag under industrialismen. De byggde på hierarki och 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Karin%20Wahl-Jorgensen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Thomas%20Hanitzsch
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stark ledning där man producerade det material man förväntades utifrån sin roll i 

produktionskedjan. En skrev, en fotograferade, en korrekturläste och redigerade och så vidare. 

Materialet producerades utifrån de strukturer och koder som satt i väggarna på redaktionen 

och den enskilde journalisten lärde sig den gängse formen och blev en del av den. 

Journalisterna var vanligtvis fast anställda och arbetade ofta länge på samma ställe. Den 

fackliga rörelsen var stark. (Nygren, 2008)   

I dag finns få fasta anställningar inom journalistiken och många journalister är löst knutna till 

olika mediehus genom frilansavtal där de i hård konkurrens tävlar om att vara först och få 

sälja in sitt material. Andra hyrs in vid behov från bemanningsföretag och underleverantörer 

för att sköta det som räknas som okvalificerat lågstatusjobb. Löneklyftorna mellan de 

tillfälligt anställda och den mer fasta kärnredaktionen har ökat (Nygren, 2008). Från 1994 till 

2005 hade antalet journalister anställda i tillfälliga anställningsformer ökat från drygt 20 

procent till 25 procent enlig enkätundersökningar gjorda av JMG 1989-2005. (Ref. Nygren, 

2008). Tekniken tar mer plats vilket lämnar mindre tid till journalistiskt arbete, skrivande, 

bakgrunds- och källkontroll i en allt snabbare produktionstakt. Tidigare var det bara 

journalisterna som hade tillgång till nyhetsflödet medan det nu är en sorts allmän egendom 

och rättighet. Vem som helst kan publicera sin åsikt eller sin sida av saken oberoende av de 

traditionella medierna (Nygren, 2008). 

En del medieyrken har nästan helt försvunnit och ersatts av multikompetens och tekniska 

hjälpmedel där samma person producerar mediematerial från idé till tryckfärdig artikel eller 

sändningsklart inslag. Ibland gör samma person även publicering på webben (Nygren, 2011). 

Fördelningen mellan kvinnor och män har också förändrats. De kvinnliga medlemmarna i 

Svenska journalistförbundet var 1989 bara en tredjedel av det totala antalet, medan de 2005 

var lika många som männen. Om man bara tittar på yngre journalister är de kvinnliga 

medlemmarna fler än männen. Arbetstillfällena i dagspress har minskat och sysselsättningen 

inom radio och TV har ökat, liksom antalet anställda inom fack- och populärpress (Nygren, 

2008). 

Ungefär 900 journalistikstudenter kommer varje år ut på arbetsmarknaden vilket gör att 

antalet nyutexaminerade journalister är fler än marknaden efterfrågar. Det skulle kunna vara 
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en bidragande faktor till att lönerna inte har följt kurvan för liknande arbeten. Enligt 

lönestatistik från Tidningsutgivarna har tjänstemän i den privata sektorn fått en löneökning på 

43 procent mellan 1996 och 2005 medan journalisterna har fått mellan 34 och 40 procent. 

(Nygren, 2008)  

En viktig del i frågan om vilka som får jobben är de krav på yrkeserfarenhet som präglar den 

journalistiska arbetsmarknaden. Det är svårt för de nyutexaminerade journalisterna att komma 

in på marknaden och få den erfarenhet som efterfrågas. Här kan nog många känna att de 

förväntas ta många korta, tillfälliga och underbetalda jobb för att överhuvudtaget kvalificera 

sig som sökande till de mer kontinuerliga anställningarna. Arbetsgivarna efterfrågar i större 

utsträckning multikompetens när de letar arbetskraft, i en platsannons där Sveriges Radio 

söker sommarjobbare kan de till exempel efterfråga både lång erfarenhet av radioproduktion, 

förmåga att självständigt kunna utforma material, producera färdiga program och sända dem. 

(Nygren, 2008) 

1.3 Tidigare forskning 

Den svenska journalistkåren (2007) beskriver forskningsresultat från fem 

frågeundersökningar som gjordes vid Göteborgs universitet mellan 1989 och 2005. Resultatet 

har under ledning av medieforskaren Kent Asp analyserats och sammanfattats av flera 

forskare vid JMG (Journalistikinstitutionen vid Göteborgs universitet). Studien visar att 

journalistkåren har förändrats, att fler kvinnor i dag arbetar som journalister och att kårens 

genomsnittsålder har ökat samt att journalisterna har mer yrkeserfarenhet i dag. 

Undersökningen tyder också på att fler ser journalistiken som ett tillfälligt yrke och att två av 

tre har en journalistutbildning. Mer än hälften av journalisterna har en livsstil som 

genomsyras av värderingar och vanor som kan härledas till medelklass och storstadsliv. För 

att kunna ställa frågorna till verksamma journalister i Sverige har man tagit hjälp av Svenska 

journalistförbundet. Vi har använt Den svenska journalistkåren i jämförande syfte då vi 

analyserat våra resultat. 

När karriären krackelerar (2007) är en D-uppsats skriven av Andreas Mattsson vid Lunds 

universitet. Mattson har utfört kvalitativa samtalsintervjuer med sex unga, yrkesaktiva 

journalister där hans frågeställningar varit: 



9 

 

 

• Hur upplever unga journalister sin arbetssituation? Är det någon skillnad på att vara vikarie 

och fast anställd? 

• På vilka sätt påverkas deras privatliv av deras yrkesval? Finns det en balans mellan deras 

privata intressen och karriärer? 

• Hur tänker de kring sin framtid som journalister? Kan man slå sig till ro den dagen man får 

ett fast jobb eller innebär yrket i sig ett kringflackande liv? 

 

Mattsons undersökning fungerar som en inblick i hur journalister ser på sitt arbete men kan 

inte visa på några generella slutsatser då han bara utgår från sex journalister. Dock vidrör han 

känslor kring ovissheten på arbetsmarknaden, drömmen om ett fast jobb och tankar på att byta 

yrke vilket gör att detta varit en intressant studie för oss i arbetet med vår egen uppsats. 

 

JMM – Vad hände sen? (2008) är en C-uppsats skriven av Elin Emborg och Marie Halling vid 

Södertörns högskola. Emborg och Halling har utfört en kvalitativ intervjustudie med tidigare 

studenter som gått JMM (journalistik och multimedia) vid Södertörns högskola. Författarna 

undersöker i den här studien huruvida JMM–utbildningen förberedde studenterna för sina 

framtida yrkeskarriärer och huruvida utbildningen bidrog till professionaliseringen av 

journalistyrket. De kommer fram till att utbildningen delvis förbereder studenterna för 

arbetslivet och att den delvis bidrog till professionaliseringsprocessen för den multimediala 

journalistrollen. Deras resultat visar att det gått bra för de tidigare journalistikstudenter som 

undersökts. Den här studien har vi läst för att den angränsar till vår forskning. 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här studien är att undersöka hur och i vilken utsträckning före detta 

journalistikstudenter från Södertörns högskola etablerar sig på den journalistiska 

arbetsmarknaden. Vi vill även diskutera hur arbetsmarknad och anställningsförhållanden kan 

påverka journalisternas autonomi och deras ställning som yrkesgrupp.  

 

Till den här studien har följande frågeställningar ställts: 

 

 I vilken omfattning arbetar de före detta journalistikstudenterna med journalistik och 

vad har de för typ av anställningar?  
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 I vilken typ av medier är de före detta journalistikstudenterna verksamma och vad har 

de för arbetsuppgifter? 

 

 Skiljer sig anställningsformen beroende på hur många år en före detta 

journalistikstudent funnits tillgänglig på den journalistiska arbetsmarknaden? 

 

 Hur har de före detta journalistikstudenterna fått kännedom om sina nuvarande 

arbeten? 

 

 Hur ser de före detta journalistikstudenterna på framtiden i sina arbeten? Skiljer sig 

deras mål och tro på möjligheten att nå målen beroende på anställningsform? 

 

 Hur ser de före detta journalistikstudenterna på sina möjligheter på den journalistiska 

arbetsmarknaden? 

 

1.5 Definition av begrepp 

Under denna rubrik förklaras några av de begrepp som används i den här studien. 

Informationsteknologin: Begreppet syftar till det samhälle som växte fram för 30 år sedan 

tack vare nya tekniska förutsättningar. Informationsteknologin innebär ökade möjligheter till 

snabb och billig kommunikation.  

Nätverksamhället: Den spansk-amerikanske sociologen Manuel Castells beskriver hur det 

med informationsteknologins utveckling växte fram ett nätverksamhälle. För att hantera de 

nya flödena av information byggs ett nätverksamhälle upp där företagens nätverkslogik skapar 

flexibilitet och ökade möjligheter att kommunicera.  

Det nya arbetslivet: Begreppet förklarar hur informationsteknologin förändrat 

arbetsmarknaden och gjort att den numera präglas av flexibilitet, kostnadsreduktion och 

kundanpassning.  

Flexibel produktion: Begreppet står för en förändrad arbetsdelning. Arbetstagarna ska klara 

av att sköta hela produktionsprocesser och på så sätt ständigt möta marknadens krav. Här 
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individualiseras arbetet och går ifrån det tidigare rutinmässiga arbetet som kännetecknade 

industrialismen. 

Arbetsdelning: Med begreppet menas att arbetet delas i olika delar där varje arbetstagare 

bara utför en del i processen. 

Fast anställning: Med fast anställning avses de som är anställda i en tillsvidareanställning. 

Tillfällig anställning: Med tillfällig anställning avses alla som inte arbetar i en 

tillsvidareanställning. De som kategoriseras här har således en temporär, tidsbestämd, 

anställningsform.  

Outsourca: Outsourca innebär att företagen lägger ut arbete till underleverantörer och 

konsulter i stället för att sköta produktionen själva. 

Arbetstagare/de arbetande: Detta begrepp används vid beskrivning av arbetstagare i 

allmänhet då det saknas kännedom om anställning. 

Multireporter: Med begreppet avses att en journalist sköter många led i 

produktionsprocessen eller arbetar för många medieformer samtidigt.  

Autonomi: Med begreppet autonomi avses självständighet och möjlighet att påverka sin 

situation. 

Journalistik: Med journalistik avses att samla in, bearbeta och presentera material för olika 

massmedier. Yrken som pressekreterare, marknadsförare, PR-konsult och liknande räknas inte 

som journalistiskt arbete i den här studien.   

Etablera: Etablera innebär i denna studie att ta sig in på den journalistiska arbetsmarknaden 

och arbeta med journalistik.  

Frilans: Med frilans avses i den här studien de personer som utför journalistiskt arbete utan 

anställning, de utför sina uppdrag via egna företag eller genom avtal.  
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1.6 Uppsatsens disposition 
 

 

Kapitel 5 Analys, vi inleder  

 

 

Kapitel 5 Analys, Detta kapitel inleds med en diskussion kring studiens generaliserbarhet samt 

en sammanfattning av resultaten. Resultaten analyseras sedan utifrån studiens frågeställningar 

med den teoretiska ramen som fundament.  

Figur 1: Hur den här 

uppsatsen är disponerad 

Kapitel 1 Inledning, uppsatsen inleds med en 

beskrivning av hur intresset för den här studien kom till. 

Därefter redovisas bakgrund och tidigare forskning följt 

av studiens syfte och frågeställningar. Inledningen 

avslutas med en begreppsdefinition samt denna 

visualisering, för att visa hur vi disponerar vår uppsats 

och knyter ihop de olika kapitlen med varandra.  

Kapitel 2 teoretisk ram, då studiens ansats är att 

undersöka om och hur före detta journalistikstudenter 

etablerar sig i branschen, beskrivs i den teoretiska 

ramen hur arbetsmarknaden förändrats över tid samt hur 

den journalistiska arbetsmarknaden ser ut i dag. Här 

finns även ett avsnitt om professionaliseringen som 

senare kopplas till journalisternas förändrade 

arbetsvillkor. 

Kapitel 3 Metod, i detta kapitel redogör vi för vilken 

undersökningsmetod som tillämpats samt beskriver vårt 

vetenskapliga förhållningsätt och tillvägagångssätt. I 

kapitlet diskuteras även studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet. 

Kapitel 4 Resultat, i detta avsnitt redovisas studiens 

resultat med hjälp av tabeller och diagram.  

Resultatredovisningen är uppdelad i underrubriker 

utifrån studiens frågeställningar.  
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Kapitel 6 Avslutande diskussion, i detta kapitel lyfter vi fram vad vi anser är studiens mest 

anmärkningsvärda resultat. Här diskuteras även hur arbetsmarknad och 

anställningsförhållanden påverkar journalisternas autonomi och ställning som yrkesgrupp. 

Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning. 

Kapitel 7 Litteraturförteckning, i detta kapitel finns en förteckning över litteratur och källor 

som använts i arbetet med den här studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



14 

 

 

2. TEORETISK RAM 

 

Då syftet med studien är att undersöka hur och i vilken utsträckning före detta 

journalistikstudenter från Södertörns högskola etablerar sig på den journalistiska 

arbetsmarknaden förankras studien i teorier kring arbetsmarknaden i stort.  

Undersökningen utgår från Gunnar Nygrens teorier om det marknadsanpassade 

mediesamhället som ställer allt högre krav på den enskilde journalisten samtidigt som 

journalisternas autonomi och profession minskar. För att skapa ytterligare teoretisk validitet 

för studien och ökad förståelse för de förändringar som skett på arbetsmarknaden i stort, utgår 

studien även från Anthony Giddens och Lars Magnussons teorier om den förändrade 

arbetsmarknaden. 

2.1 De industriella revolutionerna 

Ekonomihistoriken Lars Magnusson, tillsammans med många andra ekonomihistoriker, 

brukar tala om tre industriella revolutioner i historien för att visualisera förändringar som har 

ägt rum i samhället vilka i förlängningen påverkat arbetsmarknaden. En industriell revolution 

syftar här till epoker i samhällsutvecklingen präglade av snabb förändring och nya strukturer. 

Det är under sådana epoker som nya förutsättningar för såväl arbete som arbetsmarknad 

skapas. (Magnusson, 2006)  

Den första industriella revolutionen var, enligt Magnusson, i början av 1900-talet i Sverige då 

fabrikssystemet började användas. Modellen för fabrikssystemet, som de flesta känner igen 

och som fortfarande används i dagens fabriksarbete, var det ”löpande bandet”. Varje 

arbetstagare skötte en specifik uppgift i produktionsprocessen. Organisationsformen var 

vertikal och alla beslut kom uppifrån vilket gjorde det svårt för arbetstagaren att påverka sin 

arbetssituation (Magnusson, 2006). Tidiga sociologer, däribland Karl Marx, bekymrade sig 

över arbetsdelningen och menade att om arbetstagaren skolas in i exakta system för hur 

arbetet ska utföras blir deras inflytande över arbetet mindre. Enligt Marx blir konsekvenserna 

att kreativiteten, arbetsmoralen och engagemanget minskar (Giddens, 2007). 

Den andra industriella revolutionen kännetecknas av massproduktion, den började efter andra 

världskriget och var som starkast under 1950- och 60-talet. Under denna tid växte det fram 
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nya organisationsformer för att effektivisera arbetet och på så sätt öka produktionen samtidigt 

som den inte skulle kosta mer. Arbetsdelningen var långtgående och arbetet skedde på rutin. 

De arbetande hade ingen egen del i planeringen av arbetet utan allt styrdes av ingenjörer och 

andra specialister högre upp i hierarkin (Magnusson, 2006). Under mellankrigstiden blev 

arbetet en vetenskap och begrepp som Taylorism och Fordism uppkom och användes fram till 

1970-talet. Taylorism är ett produktionssystem för att öka arbetskraftens effektivitet och 

Fordism är en fortsättning på Taylorism men med tyngd på att arbetet ska generera stor 

kvantitet på så kort tid som möjligt (Giddens, 2007). 

Den tredje industriella revolutionen handlar om den nya informationsteknologin som har 

förändrat hela samhället de senaste 30 åren. Den spansk-amerikanske sociologen Manuel 

Castells kallar det nya samhället för nätverksamhället och beskriver hur informationen blivit 

en viktig del av alla produktionsprocesser I nätverksamhället handlar det för företagen om att 

hela tiden möta marknadens efterfrågan och flexibel produktion är en slags hörnsten i det nya 

samhället. (Castells, 2001) 

2.2 Den förändrade arbetsmarknaden 

Anthony Giddens återger hur sociologer har beskrivit den nya eran som ett samhälle av 

postfordism där marknadens krav i första hand styr produktionen. De förändringar som 

postfordismen står för i arbetslivet innebär bland annat att specialiserade kunskaper och 

utbildning blir mindre betydelsefullt, att produktionen blir mer flexibel och att arbetsformerna 

blir mer rörliga (Giddens, 2007). I nätverksamhället växer det fram en polariserad 

arbetsdelning i form av kärnarbetskraft och mer flexibel arbetskraft som kan tas in vid behov 

(Magnusson, 2006). 

Det postindustriella samhället präglas av flexibilitet och företagen efterfrågar multikompetens 

hos de arbetande. De som arbetar bör ha en bred allmänbildning och de ska klara av rörliga 

arbetsformer. Istället för att utföra ensidiga arbetsuppgifter menar sociologer att bredare 

arbetsuppgifter leder till kreativitet och mer självständigt tänkande vilket bidrar till högre 

produktivitet och kvalitet. Konsekvenserna blir dock förändrade och svårare villkor på 

arbetsmarknaden. Tidigare sökte arbetsgivaren efter arbetskraft med särskild utbildning 

medan arbetsgivaren i dag letar efter anpassningsbar arbetskraft med erfarenhet och så kallad 

multikompetens. (Giddens, 2007)  
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Flexibel produktion innebär att man på ett kostnadseffektivt sätt kan producera vad 

marknaden efterfrågar. För ekonomin och konsumenten är detta ofta gynnsamt men för den 

arbetande innebär det, förutom mindre monotona arbetsuppgifter, ökade påtryckningar och 

ständiga krav på produktion (Giddens, 2007). Manuel Castells menar att det nya arbetslivet 

innebär att företagen lägger ut mer av sin produktion på underleverantörer och att denna 

arbetsdelning mellan företag kan beskrivas som nätverk (Castells, 2000). 

För arbetstagaren är det således viktigt att vara integrerad i olika nätverk för att inte slås ut 

från arbetsmarknaden (Magnusson, 2006).  

2.3 Olika anställningsformer 

Under 1990-talet har de tidsbegränsade anställningarna ökat i alla industriländer. 

Lågkonjunkturen under decenniet gjorde att arbetsgivarna blev mindre benägna att ge 

arbetstagarna fasta anställningar. De tidsbegränsade anställningarna är vanligast hos yngre 

människor men även för medelålderns män har de tillfälliga anställningarna ökat. På femtio år 

har antalet visstidsanställningar ökat med ett par hundratusen människor (Magnusson, 2006). 

Inom mediebranschen har antalet tillfälliga anställningar ökat sedan 1980-talet och många 

journalister arbetar i dag som frilans eller vikarier. 2007 blev det möjligt att starta 

bemanningsföretag vilket har gjort att mediebranschens utveckling mot fler tillfälliga 

anställningar har fortsatt (Nygren, 2008). 

De temporära anställningsformerna har ökat bland annat på grund av den senaste tidens mer 

slimmade produktionsförhållanden. Att företag organiserar sin produktion i nätverk har 

medfört en ökad ”outsourcing” till underleverantörer (Magnusson, 2006). Under de senaste 

decennierna har människors anställningstrygghet försvagats då nedskärningar, ihopslagningar 

och rationaliseringar, gjort det allt svårare att få ett fast arbete eller att till och med behålla det 

arbete man har (Giddens, 2007). 

2.4 Arbetets inverkan på människan 

Otrygghet på arbetet kan ha förödande konsekvenser för privatlivet och sambanden mellan ett 

otryggt arbete och dålig hälsa är många anser Anthony Giddens (2007). En medarbetare som 

upplever oro kring sin anställning eller den arbetslöses oro över om den kommer att få arbete, 

infekterar hemsfären med spänning och ängslan. I vårt moderna samhälle både utvecklar och 

upprätthåller människor till stor del sin identitet genom arbete. Oavsett om arbetsuppgifterna 



17 

 

 

är inspirerande eller monotona tillför arbetet struktur i människans psykologiska liv. 

Sociologer, och inte minst den franske sociologen Pierre Bourdieu, har länge talat om ett 

socialt kapital där han menar att människor, genom bland annat arbete, upplever delaktighet 

och samhörighet med en större grupp. Att ha ett arbete är något som förenar människor och 

förstärker känslan av att vara ”någon”. (Giddens, 2007) 

2.5 Den journalistiska arbetsmarknaden  

Journalisternas arbetsmarknad stämmer överens med forskningen om arbetets förändrade 

ställning i det postindustriella samhället. Flexibel produktion är kärnan i modellen och 

medieföretagen ser sig ständigt om efter självständiga och välutbildade arbetstagare som 

klarar att sköta hela produktionsprocesser. På grund av informationsteknologins utveckling 

har journalistrollen förändrats och så också den journalistiska arbetsmarknaden. Möjligheten 

att publicera material löpande har gjort att många i dag arbetar mot en flytande deadline där 

konkurrensen gör att gränserna mellan arbetstid och fritid inte längre finns kvar. Fler 

journalister har i dag ”lösa förbindelser” med medieföretagen genom att de frilansar eller 

vikarierar. (Nygren, 2008)  

De anställda på medieföretagen arbetar i dag som mediearbetare och inte som renodlade 

journalister. De arbetar med såväl teknisk produktion och ekonomi som redaktionellt arbete. 

Journalisterna ska sköta alla steg i produktionsprocessen och ska samtidigt klara av att 

producera material för olika medieformer (Nygren 2008). Utvecklingen mot multikompetens 

har för journalister pågått sedan slutet av 1900-talet. Ekonomi och teknik är faktorer som 

öppnat dörren för de så kallade ”multireportrarna”. ”Multijournalistiken” innebär 

nedskärningar och färre arbeten på de stora medieföretagen. Frilansjournalisternas konkurrens 

om uppdragen ökar och för nyblivna journalister kan arbetslöshet bli ett hårt faktum efter 

avslutad utbildning (Nygren, Hvifelth, 2005).  

Många som vikarierar inom journalistikbranschen lägger flera år på att försöka få in en fot i 

medieföretagen, men lyckas kanske ändå inte få en fast anställning. Utlysningen av 

medietjänster var mer öppen för 25 år sedan och i dag sker istället rekryteringarna ofta internt, 

via kontakter eller via vikarielistor (Nygren 2008). Det är i dag ovanligt att journalister 

anställs via annons då de tjänster som utlyses externt främst är redaktör- och chefstjänster. 
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Den faktiska innehållsproduktionen utförs till stor del av vikarier och underleverantörer. 

Journalisternas förändrade anställningsförhållanden, där färre har fasta anställningar, gör att 

de får mindre makt på sina arbetsplatser vilket kan leda till en försvagad autonomi. De 

ekonomiska drivkrafterna tar i dag allt större plats i medieföretagen vilket gör att man kan 

ifrågasätta hur dagens journalister ska kunna kombinera den hårda marknad de arbetar på med 

en altruistisk övertygelse, ett kall att utbilda allmänheten och leva upp till de normer som 

växte fram i samband med professionaliseringsprocessen. (Nygren, 2008) 

2.6  Journalistik som profession  

En professionalisering av journalistyrket har pågått sedan början av 1900-talet och har funnits 

under luppen i medieforskningen sedan 1960-talet. En profession innebär enligt amerikansk 

forskning: 

 Att yrkesgruppen har ett monopol på sin kunskap  

 Att de har möjlighet att ta självständiga beslut 

 Att det finns specifika normer för yrket 

 Att det finns yrkesorganisationer 

 Och till sist, altruism, som betyder att arbetet har som mål att se till allmänhetens 

bästa. (Ref. Nygren 2008) 

Professionaliseringsprocessen handlar om en strävan mot generella yrkesideal och har som 

mål att resultera i oberoende journalistik (Nygren, 2008). Journalistyrket kan aldrig bli en 

klassisk profession utan brukar definieras som en semiprofession vilket innebär att 

journalistkåren uppfyller vissa av de drag som förväntas av en profession. Om staten skulle 

legitimera journalister och ge dem ensamrätt på att publicera och uttrycka sig skulle det leda 

till att allmänheten utestängdes vilket skulle strida mot yttrandefriheten och tryckfriheten i 

grundlagen. Under det senaste decenniet har gränserna mellan journalistik och andra yrken 

blivit mindre tydliga vilket gör att professionaliseringen går mot en så kallad de-

professionalisering. Faktorer som leder mot en de-professionalisering är om yrkesgruppen blir 
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för heterogen, om arbetslösheten inom yrket ökar och om autonomin minskar (Nygren, 2008). 

Medieforskarna Hallin och Mancini definierar i Comparing Media Systems att gemensamma 

normer och värderingar bara kan fastslås i en profession där det råder autonomi. Enligt 

forskarna är så inte fallet inom journalistiken eftersom de menar att utomstående aktörer och 

ekonomiska faktorer begränsar autonomin (Wahl-Jorgensen, Hanitzsch, 2008).  
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3. METOD 

 

För att besvara studiens frågeställningar och uppfylla syftet har vi valt att göra en kvantitativ 

frågeundersökning. I detta kapitel har vi för avsikt att beskriva den här undersökningens 

metod samt bemöta den eventuella kritik som kan riktas mot metodvalet. Här redovisas 

tillvägagångssätt, hur urvalet är gjort och hur frågeformuläret är konstruerat och använt. 

Kapitlet avslutas med en bortfallsanalys, en diskussion kring reliabilitet och validitet samt en 

förklaring av hur analysmaterialet är bearbetat. 

3.1 Kvantitativ metod som angreppsätt 

Då syftet är att undersöka hur och i vilken utsträckning före detta journalistikstudenter från 

Södertörns högskola etablerar sig i det journalistiska arbetslivet, anser vi att kvantitativ 

frågeundersökning är mest relevant för ändamålet. En kvantitativ frågeundersökning innebär 

att frågeundersökningen baseras på likvärdiga och jämförbara uppgifter samt undersöker så 

pass många analysenheter att resultatet kan uttryckas och analyseras med siffror (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007). En välanvänd metod för att samla in 

forskningsmaterial inom samhällsvetenskapliga ämnen är att samtala och fråga människor. I 

det här fallet är det svårt att besvara studiens frågeställningar utan att faktiskt fråga de 

människor som frågeställningarna avser – före detta journalistikstudenter från Södertörns 

högskola. I en frågeundersökning ställs samma frågor till samtliga svarspersoner och det finns 

oftast i förväg bestämda svarsalternativ. Frågeundersökningen kan utföras antingen med 

enkäter eller med intervjuer (Esaiasson, 2007). Om syftet hade varit att förstå särskilda 

tankemönster och specifika drag hos de före detta journalistikstudenterna skulle kvalitativa 

intervjuer varit lämpliga, men eftersom vi är ute efter mer generella svar är kvantitativ 

metodologi att föredra. Det kan även tilläggas att begreppet generalisering har använts med 

försiktighet i den här studien (Ekström, Larsson, 2010). 

För att kunna urskilja statistiska samband och olikheter i respondenternas svar samt ha 

möjlighet att dra generella slutsatser krävs ett stort urval. Den här undersökningen innefattar 

ett stort urval och vi har därför, i enlighet med flera metodböckers rekommendationer, valt att 

göra telefonintervjuer (Esaiasson, 2007). Telefonintervjuer förenklar arbetet vid en eventuell 

bortfallsanalys eftersom de respondenter som inte vill delta i undersökningen kan motivera 
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varför de inte vill delta samtidigt som det ökar förståelsen för varför vissa respondenter inte 

var möjliga att nå. Vid telefonintervjuer ökar möjligheterna att kontrollera att respondenterna 

svarar seriöst på frågorna vilket inte går att kontrollera vid exempelvis postenkäter (Esaiasson, 

2007). 

3.2 Population och urval 

Ett metodproblem i stort kan vara att bestämma sin population. Det har inte varit något 

problem i denna undersökning eftersom studien, till viss del, bygger vidare på forskning 

påbörjad av Södertörns högskola.  

Södertörns högskola har 2009 och 2010 utfört en alumniundersökning där de undersökt 

sysselsättning och roll på den journalistiska arbetsmarknaden. De har undersökt samtliga 

journalistikstudenter (visst bortfall: se bortfallsanalys) som var registrerade på sista terminen 

av journalistikprogrammet vid Södertörns högskola för fem respektive för två år sedan (2004 

och 2007 samt 2005 och 2008). I denna undersökning har 24 frågor med fasta svarsalternativ 

ställts och frågorna har innefattat till exempel nuvarande anställningsform och nuvarande 

arbetsplats. Vi fortsätter på Södertörns högskolas forskning och ställer samma 23 frågor till de 

journalistikalumner som står näst i tur och i år (2011) läste sin sista termin för fem respektive 

för två år sedan (sista terminen 2006 och 2009). För att besvara studiens frågeställningar och 

uppnå syftet har vi varit tvungna att lägga till fem frågor i frågeformuläret (se hela 

frågeformuläret: bilaga 1).  

Populationen består således av samtliga före detta journalistikstudenter som läste sin sista 

termin på journalistikprogrammet vid Södertörns högskola 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 och 

2009. På populationen har vi utfört ett totalurval vilket betyder att vi har haft för avsikt att 

fånga in populationens samtliga före detta journalistikstudenters svar.  

I den stora populationen (n:436) finns en mindre population som i den här studien kallas för 

population två. Population två (n:161) består av de före detta journalistikstudenter som vi 

telefonintervjuat inför den här studien, vilka alltså är de enda som har besvarat våra fem 

tillagda frågor. Population ett används för att besvara studiens första frågeställningar som 

berör hur och om de före detta journalistikstudenterna etablerat sig på den journalistiska 

arbetsmarknaden. För att besvara övriga frågeställningar utgår vi från population två.   
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3.3 Förberedande insatser 

Vi bad sekreteraren på institutionen för kommunikation, medier och it på Södertörns högskola 

att skriva ut klasslistor på samtliga journalistikstudenter (inriktning multimedia, 

samhällsvetenskap och natur/miljö) som var registrerade på sista terminen av 

journalistikprogrammet för fem respektive för två år sedan (2006 och 2009). Klasslistorna är 

studiens urvalsram och är en förteckning över samtliga personer i populationen, sammanlagt 

består urvalsramen av 209 före detta journalistikstudenter. På klasslistorna står de före detta 

journalistikstudenternas personnummer, för- och efternamn samt adress och telefonnummer. 

3.4 Undersökningen 

Urvalsramen har varit ganska bristfällig då få telefonnummer varit korrekta. 

Frågeundersökningen tog därför längre tid än beräknat eftersom vi var tvungna att söka efter 

nya nummer till de allra flesta. Vi använde oss av Eniro, Ratsit, Google och ibland även av 

Facebook för att söka upp de personer vi saknade nummer till. Vi delade sedan urvalsramen 

på två för att telefonintervjua lika många före detta journalistikstudenter var.   

Innan datainsamlingen påbörjades testade vi frågeformuläret och noterade att ett telefonsamtal 

tar cirka sex minuter, vilket är en rimlig tid då ett frågeformulär aldrig bör ta mer än 15 

minuter. (Esaiasson, 2007)  

För varje före detta journalistikstudent som ringdes upp användes ett utskrivet frågeformulär 

där ett löpnummer antecknades. På frågeformuläret kryssade vi i kön, födelseår och året den 

före detta journalistikstudenten gick sin sista termin i förväg. Då respondenten svarade 

presenterade vi oss och skolans alumniundersökning utan att nämna för mycket om syftet med 

denna studie. Vi redogjorde kortfattat för varför de blivit uppringda, vad frågorna handlade 

om och hur inkomna svar ska behandlas (Ekström, Larsson, 2010). I samtalens inledning 

försökte vi bygga upp ett förtroende med de före detta journalistikstudenterna för att de skulle 

känna trygghet i att utlämna sig till oss (Esaiasson, 2007). Vi värnade om konfidentialitet och 

erbjöd dessutom de före detta journalistikstudenterna att lämna sin mejladress om de ville ta 

del av resultatet.  
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3.5 Frågeformulärets konstruktion och struktur 

Metodböcker över lag rekommenderar forskare att använda frågor som är konstruerade och 

använda tidigare. Metodpraktikan skriver att den mogne forskaren känner till att forskning är 

kumulativ i betydelsen och att det därför är en fördel att utgå från tidigare studier och använda 

sig av beprövade frågor (Esaiasson, 2007). Vi har använt oss av Södertörns högskolas 

frågeformulär och har under telefonintervjuerna varit tacksamma för att frågorna varit så 

tydliga. Att slippa förklara frågor har för det första lett till en smidig telefonintervju men det 

har också gjort att vi sluppit lägga in egna värderingar och tolka svaren och frågorna utifrån 

oss själva. Även de fem frågor som konstruerats och lagts till för denna studie har fungerat 

bra. 

Enkäten är i enlighet med Metodpraktikans rekommendationer systematiskt uppbyggd och 

frågorna förekommer i blockpartier där frågor som hör ihop kommer efter varandra 

(Esaiasson, 2007). Det är totalt 24 frågor i frågeformuläret exklusive tre demografiska frågor 

som innefattar kön, ålder och år då journalistikstudierna avslutades (Ekström, Larsson, 2010). 

De demografiska frågorna besvaras av samtliga men resterande frågor besvaras olika utifrån 

om respondenten har journalistiskt arbete eller inte. De som arbetar med journalistik i dag 

besvarar 18 frågor medan de som inte arbetar med journalistik besvarar 11 frågor. De 

respondenter som inte arbetar med journalistik besvarar sex frågor som berör deras ställning 

på arbetsmarknaden i stort och också frågor om motiv till varför de inte arbetar med 

journalistik.   

Vi har under telefonintervjuerna fått intrycket att respondenterna uppfattat 

frågeundersökningen som seriös och att de därför känt tillit samt hållit intresset uppe under 

hela intervjun. (Esaiasson, 2007)  

3.6 Våra tillagda frågor 

För att besvara frågeställningarna och uppnå syftet med den här studien har vi varit tvungna 

att komplettera Södertörn högskolas frågeformulär med fem frågor. De frågor som lagts till 

besvarades enbart av de före detta journalistikstudenter ur population två som vid 

frågetillfället arbetade med journalistik.  
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Då vi konstruerade frågorna var vi noga att göra svarsalternativen uttömmande och 

ömsesidigt uteslutande. Två av frågorna innehåller svarsalternativet ”vet ej” och det 

svarsalternativet finns med trots att metodböcker beskriver problematiken kring ”vet ej” som 

svarsalternativ. Risken finns att respondenterna kan välja det svarsalternativet för att slippa 

besvara frågan (Esaiasson, 2007). På frågan (17) ”tror du att du kommer vara kvar på den här 

arbetsplatsen om tre år” anser vi att ”vet ej” är ett nödvänligt svarsalternativ eftersom den 

journalistiska arbetsmarknaden är så pass oviss. Då frågorna var färdiga testade vi dem på oss 

själva och även på fyra oberoende före detta journalistikstudenter.  

Då ett av studiens syften är att undersöka hur de före detta journalistikstudenterna från 

Södertörns högskola etablerat sig på den journalistiska arbetsmarknaden vill vi ha reda på hur 

de som arbetar med journalistik fått sina arbeten. För att ta reda på hur respondenterna fått 

sina arbeten ställs två besläktade frågor som optimerar detta. Den första frågan undrar (14) 

hur respondenten fick veta att den kunde söka sitt nuvarande arbete och den andra undrar (15) 

om den då hade tidigare erfarenhet av arbetsplatsen. Sedan följer två frågor som delvis hänger 

ihop. Den ena frågan (16) undrar om respondenten har som mål att vara kvar på sin 

arbetsplats om tre år och den andra frågan (17) undrar om respondenten tror att den kommer 

vara kvar om tre år. Dessa två frågor har vi konstruerat för att besvara vår frågeställning om 

hur målen och förväntningarna skiljer sig beroende på vilken anställningsform en före detta 

journalistikstudent har. Sista frågan (18) låter respondenten, på en skala mellan ett och fem, 

bedöma sina möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden. Denna fråga är konstruerad i 

enlighet med studiens teoretiska ram vilken beskriver den osäkerhet som vikariat, 

projektanställningar och frilansuppdrag kan medföra. 

3.7 Bortfall och bortfallsanalys 

I insamling av analysmaterial talar man om två olika sorters bortfall, internt bortfall och 

externt bortfall. Enligt metodlitteratur ses en svarsfrekvens på 65 till 80 procent som normalt. 

Störst risk för bortfall finns inom individbaserade frågeundersökningar, vilket är den metod vi 

har använt oss av. (Esaiasson, 2007) 

Det externa bortfallet är de respondenter i populationen som av olika anledningar inte svarat 

på frågeundersökningen. Det syftar i den här undersökningen till de före detta 

journalistikstudenter som uppgett att de inte vill svara på frågorna, inte svarat i telefonen eller 
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som vi trots noggrann efterforskning inte lyckats få tag på. I det externa bortfallet räknas 

också de före detta journalistikstudenter som befinner sig utomlands. Man talar även om 

internt bortfall vilket syftar till respondenter som valt att inte svara på vissa frågor eller inte 

förstått frågan (Ekström, Larsson, 2010). Det finns inget internt bortfall i den här 

undersökningen. Det kan nämnas att vi på några frågor fått en stor andel svar på 

svarsalternativet ”annat” men att dessa svar inte räknas som internt bortfall då det finns 

tydliga förklaringar till vilka respondenter som gett dessa svar och varför, vilket redogörs för i 

resultatdelen. Bortfallet i den här undersökningen räknas som externt bortfall; två personer 

befann sig utomlands, en ville inte delta i undersökningen och resterande är sådana som inte 

gått att få tag på. 

Vid icke slumpmässiga urval kan man fylla ut materialet genom att lägga till fler 

analysenheter till urvalet från totalpopulationen om fördelningen i populationen inte stämmer 

överens med respondentgruppen.Trots att urvalet inte är slumpmässigt kan vi inte ersätta de 

före detta journalistikstudenter som inte deltog, eftersom ett totalurval är utfört och det därför 

inte finns några fler före detta journalistikstudenter i populationen. Den frågeundersökning vi 

utfört har ett bortfall på 23 procent vilket enligt Metodpraktikan är ett normalt bortfall. 

Däremot måste bortfallet kontrolleras så att det inte gör materialet snett i betydelsen att någon 

av journalistutbildningens olika inriktningar inte representeras proportionerligt i förhållande 

till populationen (Esaiasson, 2007). Detta har vi kontrollerat i samtliga tre respondentgrupper 

från de olika frågetillfällena. 

Bortfall: 

Som det nämns i rubriken ”population och urval” används ett större analysmaterial i den här 

studien, där en del av materialet är insamlat vid tidigare tillfälle och en del av materialet 

samlats in i samband med den här studien. Hela det insamlade materialet har en svarsfrekvens 

på 74 procent vilket är en hög svarsfrekvens (Esaiasson, 2007). Nu följer en redovisning över 

programfördelningen i de olika undersökningsgrupperna och här jämförs hur programmen 

fördelar sig i analysmaterialet för att visa hur analysmaterialet speglar hela urvalet.  

Det första frågetillfället var 2009 då det ställdes frågor till före detta journalistikstudenter som 

var registrerade på sista terminen 2004 och 2007. Denna första del av analysmaterialet har en 
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svarsfrekvens på 74 procent, där 146 av 197 före detta journalistikstudenter har besvarat 

frågeundersökningen. Gruppen respondenter 2009 består av:  

 116 av 147 JMM–studenter (journalistik med multimedia), 79 procent i 

respondentgruppen i förhållande till 74 procent i urvalsgruppen. 

 20 av 31 JMS–studenter (journalistik med samhällsstudier), 13 procent i 

respondentgruppen i förhållande till 16 procent i urvalsgruppen. 

 10 av 19 JMOM–studenter (journalistik människa och miljö, tidigare kallad JNA– 

journalistik och natur), sju procent i respondentgruppen i förhållande till tio procent i 

urvalsgruppen.  

 

Andra frågetillfället var 2010 och gäller före detta journalistikstudenter som var registrerade 

på sin sista termin 2005 och 2008. Analysmaterialet från detta undersökningstillfälle har en 

svarsfrekvens på 68 procent, 78 av 115 har besvarat frågeundersökningen. Gruppen 

respondenter 2010 består av: 

 49 av 68 JMM–studenter, 63 procent i respondentgruppen i förhållande till 59 procent 

i urvalsgruppen. 

 18 av 31 JMS–studenter, 23 procent i respondentgruppen i förhållande till 27 procent i 

urvalsgruppen. 

 11 av 16 JMOM – studenter, 14 procent i respondentgruppen i förhållande till 14 

procent i urvalsgruppen. 

 

Det tredje frågetillfället utfördes 2011 och är den del vi utfört själva. Dessa respondenter är de 

enda som svarat på våra fem tillagda frågor. Detta undersökningstillfälle har en svarsfrekvens 

på 77 procent, 161 av 209 före detta journalistikstudenter har besvarat frågeundersökningen. 

Gruppen respondenter 2011 består av:  

 105 av 132 JMM–studenter, 64 procent i respondentgruppen i förhållande till 63 

procent i urvalsgruppen. 

 32 av 38 JMS–studenter, 20 procent i respondentgruppen i förhållande till 19 procent i 

urvalsgruppen. 

 25 av 39 JMOM–studenter, 16 procent i respondentgruppen i förhållande till 18 
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procent i urvalsgruppen. 

 

Urvalsgrupperna stämmer väl överens med respondentgrupperna vilket gör att resultatet är 

representativt i förhållande till populationen. (Esaiasson, 2007) 

3.8 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet och att oberoende forskare ska kunna komma fram till 

samma resultat om de utför samma metod i samma syfte. (Esaiasson, 2007)  

Validitet innebär giltighet vilket betyder att vi undersöker det vi har för avsikt att undersöka 

och att frågorna konstrueras så att de kan besvara studiens frågeställningar (Esaiasson, 2007). 

För att pröva innehållsvaliditeten har vi testat frågorna på fyra testpersoner varvid inga 

oklarheter kring frågorna framkom. Frågorna är utformade så att de fångar in hur och i vilken 

utsträckning de före detta journalistikstudenterna etablerat sig på den journalistiska 

arbetsmarknaden. Frågorna ger de svar som behövs för att besvara undersökningens 

frågeställningar och under datainsamlingen har vi inte stött på oklarheter kring frågorna som 

skulle kunna leda till felaktiga resultat. 

Vid en telefonintervju blir validiteten god eftersom risken för systematiska fel minskar, om 

tveksamheter skulle uppstå under intervjun finns möjlighet att förtydliga frågorna. Frågorna 

har varit strukturerade, preciserade och detaljerade för att minimera utrymmet för 

respondenterna att feltolka frågorna och svarsalternativen (Esaiasson, 2007). Dock har vi 

noterat att frågan (18) ”Hur ser du på dina möjligheter på den journalistiska 

arbetsmarknaden om du bedömer dem på en skala 1-5 där 5 är mycket goda och 1 är mycket 

dåliga” ibland krävt en förklaring. En del har frågat ”hur menar du då?” och då har vi i 

samråd med varandra svarat dem att frågan avser hur du ser på dina personliga möjligheter att 

försörja dig som journalist.  

Under telefonintervjuerna har ett oberoende förhållningsätt eftersträvats för att inte påverka 

respondenterna i hur de svarar (Esaiasson, 2007). Samtidigt finns det risk vid telefonintervjuer 

att respondenten ger det svar den tror att intervjuaren önskar sig (Ekström, Larsson, 2010). 

Under datainsamlingen har vi inte upplevt några sådana tecken vilket kan bero på att frågorna 

är så pass okontroversiella. Vi tror att frågeundersökningen skulle ge samma utslag om den 
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utfördes av någon annan forskare en tid senare vilket tyder på god reliabilitet. Dock tar vi med 

i beräkningen att svaren från respondenterna färgas av den situation de befinner sig i vid 

frågetillfället, vilket kan ge ett annorlunda resultat vid ett annat frågetillfälle då 

förutsättningarna för respondenten kan ha förändrats.  

För att minska risken för fel och missförstånd under datainsamlingen och på så vis öka 

reliabiliteten och validiteten har vi:  

 Använt ett unikt frågeformulär för varje svarsperson vilket har minimerat 

hopblandningar och slarvfel 

 Utformat våra frågor så att de inte förutsätter att respondenten har specialkunskaper 

om något annat än sig själv och sin egen situation 

 Bara frågat om respondentens uppfattning om sin egen situation och ber dem inte ta 

ställning generellt i frågan 

 Formulerat frågorna så att de inte är ledande 

3.9 Bearbetning och analysmetod 

Statistiska analysmetoder är en samling hjälpmedel för att åstadkomma sammanfattande 

beskrivningar av större mängder insamlade observationer/data. De sammanfattas genom en 

uppsättning statistiska mått, till exempel procent, medelvärden och sambandsmått. Detta 

tillvägagångssätt är det som använts för att utföra denna kvantitativa analysmetod. Vi har 

använt statistik som metod för att beskriva resultatet vi fått ut av vår 

telefonintervjuundersökning. (Esaiasson, 2007) 

Efter att ha samlat in hälften av materialet började vi bearbeta resultaten. Vi har använt oss av 

statistikprogrammet SPSS 17.0 Windows. Det första vi gjorde inför kodningen var att 

konstruera en kodbok där varje variabelvärde tilldelades en siffra. Vi valde att inte dela upp 

kodningen mellan oss utan satt hela tiden tillsammans för att det inte skulle begås några 

slarvfel. Vi satt mitt emot varandra, en framför datorn och en med frågeformulären. Den som 

läste upp svaren sa både variabelvärdet och svarsalternativet vilket gjorde att den som kodade 

såg i programmet om uppgifterna blev korrekta. Efter kodningen plockade vi ut de svar som 

behövdes för att besvara studiens syfte och frågeställningar, det gjorde vi genom att utföra 

korstabeller och frekvenstabeller. Tabeller och diagram har senare bearbetats i Excel. 
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4. RESULTAT 

 

I det här kapitlet presenteras en renodlad resultatredovisning där resultat som är av relevans 

för den här studiens syfte och frågeställningar visas. Resultaten är uppdelade i underrubriker 

utifrån studiens frågeställningar. I tabellerna och diagrammen är procenttalen avrundade till 

heltal. 

Totalt består materialet av 436 respondenter vilka tillsammans utgör population ett. I den 

stora populationen (population ett) finns en ytterligare population som är de före detta 

journalistikstudenter vi telefonintervjuat inför den här studien. Ur population två finns svar 

från 161 respondenter. Det innebär således att 161 respondenter besvarat de fem tillagda 

frågor som optimerar den här studiens frågeställningar om hur de före detta 

journalistikstudenterna fått sina arbeten, hur de bedömer sina möjligheter på den 

journalistiska arbetsmarknaden samt vad de har för mål och förväntningar rörande sina 

arbeten. 

4.1 Anställningsformer och tidsomfattning  
 

 

Figur 2: Hur de före detta journalistikstudenterna etablerat sig på den journalistiska 

arbetsmarknaden. 
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Vid frågetillfället arbetade ungefär två av tre före detta journalistikstudenter från Södertörns 

högskola med journalistik i någon form. Av den här studiens 436 respondenter är det 154 som 

svarat att de inte är yrkesaktiva inom journalistik överhuvudtaget. I den gruppen finns 

samtliga, oavsett sysselsättning, som vid frågetillfället svarade att de inte har ett journalistiskt 

arbete och dessa respondenter har inte besvarat studiens tillagda frågor rörande etablering på 

den journalistiska arbetsmarknaden. Av de som vid frågetillfället svarade att de inte arbetar 

med journalistik har hälften aldrig arbetat med journalistik och en tredjedel har efter avslutade 

studier arbetat mellan ett och två år med journalistik. Av de som inte arbetar med journalistik 

arbetar nästan en fjärdedel med information, marknadsföring eller PR. Hälften av de som inte 

är yrkesaktiva inom journalistik har svarat att arbetsmarknaden är för osäker eller att de inte 

får något journalistjobb på frågan (22) om varför de inte arbetar med journalistik.  

Figur 2 visar att fast anställning är den vanligaste anställningsformen för respondenter som 

vid frågetillfället hade ett journalistiskt arbete. Av de journalistiskt yrkesaktiva 

respondenterna har över en tredjedel fast anställning medan restrerande arbetar i temporära 

anställningsformer eller frilansar. Två procent har uppgett att de har en ”annan anställning” 

och i den anställningsformen ingår bland annat säsongsanställning och behovsanställning. 

Omfattningen på den journalistiska arbetsmarknaden varierar men de flesta arbetar heltid. 

 

Figur 3: I vilken omfattning de före detta journalistikstudenterna är verksamma på den 

journalistiska arbetsmarknaden.  
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Cirkeldiagrammet visar att ungefär hälften av respondenterna arbetar heltid med journalistik 

medan cirka var femte är verksam i mindre utsträckning. Bortsett från de som inte arbetar 

med journalistik överhuvudtaget är det 72 procent av de 282 yrkesaktiva respondenterna som 

arbetar heltid med journalistik. Fast anställda, bemanningsföretagsanställda, vikarier, ”annan 

anställning” och projektanställda arbetar heltid i högst utsträckning.  

Figur 4: I vilken utsträckning de före detta journalistikstudenterna som vid frågetillfället hade 

ett journalistiskt arbete är verksamma på den journalistiska arbetsmarknaden i förhållande 

till anställningsform.  

 

Tabellen ovan visar att de flesta som arbetar med journalistik i en fast anställning också 

arbetar heltid. 112 före detta journalistikstudenter i materialet har en fast anställning och av 

dem arbetar 99 respondenter heltid. Det är frilansarna som är verksamma i lägst utsträckning 

på den journalistiska arbetsmarknaden då endast en tredjedel av dem arbetar heltid med 

journalistik. Totalt arbetar 205 före detta journalistikstudenter heltid med journalistik och 44 

respondenter är verksamma i mindre utsträckning än 50 procent. Av de 47 respondenter som 

arbetar mindre än 50 procent är 22 respondenter frilansare.   

  

% 

Fast 

anställd 

 

% 

Vikarie- 

anställd 

 

% 

Projekt- 

anställd 

 

% 

Praktik- 

anställd 

 

% 

Frilans 

 

% 

Bemannings- 

anställd 

 

% 

Annan 

Anställning 

 

 

Antal 

svar 

Heltid 88 74 88 66 32 80 86 205 

Deltid 50 % eller mer 4 13 3 0 31 20 14 33 

Deltid 50 % eller 

mindre 

8 13 9 33 37 0 0 44 

 

Summa Procent: 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

Antal svar: 
112 60 33 6 59 5 7 282 
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4.2 Medieformer  

I tabellen nedan redovisas inom vilka medier respondenterna är verksamma och hur många 

procent av de olika medieformerna som utgörs av fast anställda, vikariat, frilansare och så 

vidare.  

Figur 5: Hur respondenterna fördelar sig inom olika medieformer samt vilka 

anställningsformer respondenterna har inom de olika medieformerna 

 

 

% 

Fast 

anställd 
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Vikarie- 

anställd 
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Projekt- 

anställd 
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Praktik- 

plats 
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Frilans 
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Bemannings- 
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% 

Annan 

Anställning 

 

% 

Summa 

procent 

 

Antal 

svar 

 

Radio 
8 46 46 0 0 0 0 100 13 

 

TV 
20 20 40 0 11 6 3 100 35 

 

Dags- 

press 

51 36 4 0 6 3 0 100 70 

 

Fack- och 

populärpress 

50 14 3 5 28 0 0 100 74 

 

Interna 

medier 

60 16 7 4 7 7 0 100 30 

 

Nyhetsbyrå 
33 17 17 0 33 0 0 100 6 

 

Annan 

arbetsplats 

20 11 9 2 48 8 2 100 
54 

 

 

Antal svar 
112 60 33 6 59 5 7 

 

 
282 

 

Tabellen visar att dagspress samt fack- och populärpress är de två vanligaste medieformerna 

för Södertörns högskolas före detta journalistikstudenter och där är över hälften fast anställda. 

På ”annan arbetsplats” arbetar var femte före detta journalistikstudent och i denna kategori 

återfinns de respondenter som inte kunde hitta sin specifika arbetsplats bland 

svarsalternativen. I denna kategori kan respondenter som till exempel arbetar för flera medier 

samtidigt eller åt flera arbetsgivare samtidigt återfinnas, även de som arbetar på webbtidning 

(tidning som inte ges ut i tryckt form) har placerats i denna kategori.  
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Det går att utläsa i figur 5 att nästan hälften av alla frilansare arbetar på ”annan arbetsplats” 

vilket beror på att frilansarna ibland arbetar åt sporadiska arbetsgivare och i 

frågeundersökningen angett ”annan arbetsplats” för att de haft svårt att kategorisera var de är 

verksamma.  

Interna medier, så som medlemstidningar, är den medieform som procentuellt sett utgörs av 

flest fasta anställningar. Två av tre på Interna medier har en fast anställning. Nyhetsbyrå, 

radio och Interna medier är de arbetsplatser som den här studiens respondenter är verksamma 

på i lägst utsträckning. På radio är det ingen som arbetar som frilansare, de mest vanliga 

anställningsformerna på radio är vikariat och projektanställningar. Av de som arbetar på TV 

har nästan alla en temporär anställningsform.  

Inom dagspress är mindre än en tiondel frilansare medan en tredjedel av de som arbetar på 

fack- och populärpress är frilansare. Vidare är över var tredje respondent som arbetar inom 

dagspress vikarie och endast var tionde på fack- och populärpress har en vikarieanställning.  

4.4 Arbetsuppgifter 

Nästan var tredje yrkesaktiv före detta journalistikstudent från Södertörns högskola arbetade 

vid frågetillfället som reporter vilket är den största yrkesgruppen i studiens material. De två 

näst största grupperna är webbredaktör och redaktör som utgörs av tolv respektive av tio 

procent. Av reportrarna har en tredjedel fast anställning och en tredjedel arbetar som frilans. 

Bland redaktörerna arbetar hälften i en fast anställning. Tre procent av de som vid 

frågetillfället arbetade med journalistik är redigerare och tre procent har  angett 

svarsalternativet ”annat” på frågan om arbetsuppgifter. Yrkesgruppen ”annat” utgörs av 

respondenter som inte kunde hitta ett lämpligt svarsalternativ på frågan och här återfinns 

bland annat de som har flera olika arbetsuppgifter. I yrkesgruppen ”annat” är över en tredjedel 

fast anställda och över en tredjedel frilansare. Av de yrkesaktiva före detta 

journalistikstudenterna är det två respondenter som svarat att de arbetar som krönikörer varav 

en arbetar heltid i en fast anställning. I materialet återfinns endast en fotograf och denne 

arbetar deltid som frilansare. Fem personer arbetar som researchers varav ingen har en fast 

anställning.  
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4.5 Anställningsform efter två och fem år 

Då forskning handlar om att jämföra och se hur förhållanden förändrar sig över tid undersöks 

i den här studien om det är någon skillnad på anställningsform och yrkesaktivitet på den 

journalistiska arbetsmarknaden beroende på hur länge en före detta journalistikstudent funnits 

tillgänglig på arbetsmarknaden.  

 

 

  

 

 

Cirkeldiagrammen visar att av de före detta journalistikstudenter som varit tillgängliga på den 

journalistiska arbetsmakrnaden i över fem år har en större andel fått fast anställning i 

förhållande till de som varit tillgängliga på den journalistiska arbetsmarknaden i två år. Av de 

respondenter som varit tillgängliga på arbetsmarknaden i fem år har över en tredjedel fast 

anställning medan det, bland de respondenter som varit tillgängliga i två år, är mindre än en 

femtedel som lyckats få fast anställning inom journalistik. Av de 196 respondenter som varit 

tillgängliga på arbetsmarknaden i fem år har 36 före detta journalistikstudenter en tillfällig 

anställning i jämförelse med de som varit tillgängliga i två år, där 85 av 240 respondenter 

Figur 7: Anställningsform 

för de före detta 

journalistikstudenter som 

vid frågetillfället läste sin 

sista termin på 

journalistikprogrammet för 

fem år sedan. 

Figur 6: Anställningsform 

för de före detta 

journalistikstudenter som 

vid frågetillfället läste sin 

sista termin på 

journalistikprogrammet för 

två år sedan. 
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arbetar i en tillfällig anställning. Av de som varit tillgängliga på den journalistiska 

arbetsmarknaden i två år har 40 respondenter fast anställning medan det efter fem år är 72 

respondenter i fasta anställningar, detta trots att det är 44 fler respondenter gruppen som läste 

sin sista termin för två år sedan.  

Fugur 7 visar att det fem år efter sista termin är lika många respondenter i grupperna ”arbetar 

inte med journalistik” och ”fast anställning” vilka också är de två största grupperna i det 

diagrammet. I figur 6 framgår att det efter två år är gruppen ”arbetar inte med journalistik” 

som utgörs av flest respondenter.  

4.6 Hur man hittar jobbet 

För att undersöka hur de före detta journalistikstudenterna tagit sig in på den journalistiska 

arbetsmarknaden har respondenterna fått svara på hur de fått kännedom om sina nuvarande 

arbeten. Denna fråga är enbart ställd till population två där 97 respondenter är yrkesaktiva 

inom journalistik och således fått besvara frågan.  

 

Figur 8: Hur de före detta journalistikstudenterna fått kännedom om sina arbeten. 

Figuren ovan visar att den vanligaste vägen till kännedom om arbete är genom kontakter. 30 

procent av studiens respondenter har uppgett att de fått kännedom om sitt nuvarande arbete 

genom vänner eller genom en kontakt på arbetsplatsen. Diagrammet ovan visar också att 

n:97 
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nästan 30 procent har angett att de fått kännedom om sitt arbete genom att de tidigare gjort 

praktik eller haft tillfällig anställning på arbetsplatsen.  

Ett svarsalternativ på frågan ”hur fick du kännedom om ditt nuvarande arbete” var alternativet 

”annat”, i det svaret ingår respondenter som blivit kontaktade av arbetsgivaren och erbjudits 

tjänst eller blivit ombedda att lämna in en ansökan. Även före detta journalistikstudenter som 

startat eget företag och arbetar som frilans kan återfinnas i denna kategori, då de kan finnas 

med på telefonlistor över frilansande journalister eller sitta i frilansgrupper dit medieföretag 

ringer om de behöver få arbete utfört. På frågan om hur de före detta journalistikstudenterna 

fått veta att de kunde söka sina nuvarande arbeten fanns fyra alternativ, vilka kan 

sammanfattas som att de fått arbetet genom kontakter: ”Känner någon på arbetsplatsen”, 

”Genom en kompis”, ”Fanns redan på arbetsplatsen” och ”Genom familj eller släkting”. I den 

grupp som uppgett att de fått kännedom om sitt arbete genom kontakter har flest respondenter, 

nästan hälften, fått kännedom om arbetet för att de redan fanns på arbetsplatsen i form av 

praktik eller tillfällig anställning. En tredjedel av respondenterna har fått sitt arbete genom att 

känna någon på arbetsplatsen och en dryg femtedel har fått tipset genom en kompis. 

Resultatet visar vidare att ingen respondent har fått kännedom om sitt arbete via en 

familjemedlem eller släkting.  
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Figur 9: Hur reportrarna, redaktörerna, webbredaktörerna samt övriga yrkesgrupper fått 

kännedom om sina arbeten.  

 

% 

Reporter 

% 

Redaktör 

% 

  Webb- 

redaktör 

 

% 

Övriga 

yrkesgrupper 

Antal svar 

Känner någon 

på arbetsplatsen 

9 28 6 13 12 

Genom kompis 
22 11 17 13 17 

Kontaktade 

arbetsplatsen 

11 17 5 0 9 

Fanns på 

arbetsplatsen 

28 17 33 27 26 

Annons 
13 22 28 13 17 

Annat 
17 5 11 34 16 

Summa procent 
100 100 100 100 

 

Antal svar 46 18 18 15 97 

 

I tabellen ovan syns hur reportrarna, redaktörerna, webbredaktörerna samt övriga 

yrkesgrupper fått kännedom om sina arbeten. En knapp fjärdedel av webbredaktörerna och 

nästan en fjärdedel av redaktörerna har fått kännedom om sina arbeten via annons, medan 

drygt var tionde av reportrarna fått kännedom om sina arbeten via annons. Av reportrarna har 

nästan var tredje fått kännedom om sitt arbete för att de redan fanns på arbetsplatsen, var 

femte har blivit tipsad av en kompis och lite mindre än var tionde har haft en kontakt på 

arbetsplatsen. Bland redaktörerna har nästan en tredjedel uppgett att de känner någon på 

arbetsplatsen och en tiondel har blivit tipsad av en kompis. Av webbredaktörerna har en 

tredjedel fått kännedom om arbetet genom att de fanns på arbetsplatsen, en femtedel har 

svarat via kompis eller genom kontakt på arbetsplatsen. De som svarat ”annat” på frågan om 
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hur de fått kännedom om sina arbeten är, som nämns tidigare, de som till exempel blivit 

kontaktade av arbetsgivaren eller arbetar som frilans och därmed menar att de skapat sig sitt 

eget arbete. Cirka en sjättedel av respondenterna som besvarat den här frågan har uppgett att 

det fått kännedom om sitt arbete på ”annat” sätt.  

I nedanstående punkter sammanfattas hur respondenterna fått kännedom om sina arbeten i 

förhållande till vilken typ av arbetsplats de är verksamma på: 

 Fack- och populärpress samt dagspress är de medieformer där det är vanligast att ha 

fått kännedom om sitt arbete via kontakter. 

 Bland de respondenter som arbetar inom dagspress har nästan hälften uppgett att de 

fått kännedom om arbetet för att de redan fanns på arbetsplatsen. En fjärdedel av de 

som arbetar inom dagspress har fått kännedom om arbetet genom en kompis. 

 Inom fack- och populärpress har nästan hälften fått reda på att de kunde söka sitt 

nuvarande arbete genom kontakter, cirka en fjärdedel fanns redan på arbetsplatsen och 

en femtedel har fått kännedom om arbetet via annons. 

 Inom TV har över var tredje fått kännedom om sitt arbete genom att de redan fanns på 

arbetsplatsen. En lika stor andel har fått kännedom om sitt arbete för att de känner 

någon på arbetsplatsen eller för att de blivit tipsade om arbetet av en kompis. Över var 

tionde inom TV har fått sitt arbete för att de själva kontaktat arbetsplatsen.  

 Samtliga respondenter som arbetar på nyhetsbyrå har fått reda på att de kunde söka sitt 

arbete genom kontakter.  

4.6 Mål och förväntningar  

För att ta reda på hur de före detta journalistikstudenterna ser på framtiden i sina arbeten har 

respondenterna svarat på huruvida de har som mål/inte som mål att vara kvar på sina 

arbetsplatser om tre år och i nästa fråga om de tror/inte tror att de kommer vara kvar på sina 

arbetsplatser om tre år. Det har inte undersökts varför respondenterna svarat som de svarat 

och därför bör det förtydligas att bakomliggande orsaker till respondenternas svar på tron om 

framtiden kan ha påverkats av både personliga skäl och/eller yttre omständigheter som 

arbetsförhållanden och den journalistiska arbetsmarknadens beskaffenhet. I tabellen nedan 
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redovisas i procent hur respondenterna svarat om sina mål och förväntningar. De allra flesta 

har som mål att vara kvar på sina arbetsplatser om tre år. 

Figur 10: I vilken utsträckning respondenter med journalistiskt arbete har som mål att vara 

kvar på sitt arbete om tre år i förhållande till vad de tror om sina möjligheter. 

  

% 

Mål att 

vara kvar 

om tre år. 

 

% 

Ej mål att 

vara kvar om 

tre år. 

 

% 

Vet ej om 

målet är att 

vara kvar 

om tre år. 

 

 

Total: 

Tror att den kommer vara 

kvar om tre år. 

28,9 8,2 5,2 42,3 

Tror inte att den kommer 

vara kvar om tre år. 

7,2 2,7 1 30,9 

Vet inte om den kommer 

vara kvar om tre år 

9 6,2 11,3 26,8 

Total: 45,4 37,1 17,5 100 

 

Tabellen ovan ger en övergripande bild över huruvida de före detta journalistikstudenterna 

med journalistiskt arbete har som mål att vara kvar på sina arbetsplatser om tre år och om de i 

förhållande till det tror att de kommer vara kvar om tre år. Tabellen visar att nästan hälften av 

de yrkesaktiva före detta journalistikstudenterna har som mål att vara kvar på sina 

arbetsplatser om tre år och av dem är det en tredjedel som också tror att de kommer vara kvar. 

En dryg tredjedel av respondenterna vill inte vara kvar på sina arbetsplatser om tre år men 

samtidigt är det många av dem som ändå tror att de kommer vara kvar om tre år. Den tredje 

största gruppen i tabellen utgörs av respondenter som inte vet om de har som mål att vara kvar 

om tre år och heller inte vet om de tror att de kommer vara kvar. Elva respondenter är således 

osäkra i båda frågorna och vet varken om de har som mål att vara kvar eller om de tror att de 

kommer vara kvar. Av de 97 yrkesaktiva före detta journalistikstudenterna är det totalt 44 

respondenter som har svarat att de har som mål att vara kvar på sina arbetsplatser om tre år, 

36 har inte som mål att vara kvar om tre år och 17 vet inte. I tabellen nedan visas hur de 

n:97 
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respondenter vilka har som mål att vara kvar på sina arbetsplatser om tre år fördelar sig inom 

olika anställningsformer, då det är intressant att se om framtidstron hos respondenterna skiljer 

sig beroende på anställningsform. 

Figur 11: Vad de respondenter med mål att vara kvar på sina arbetsplatser om tre år tror om 

sina möjligheter i förhållande till anställningsform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är en tredjedel av de 34 fast anställda respondenterna som har som mål att vara kvar på 

sin arbetsplats om tre år. Resultatet visar vidare, att av de 22 fast anställda vilka har som mål 

att byta arbete, är det nio respondenter som ändå tror att de kommer vara kvar om tre år. Av 

de tio frilansar vilka har som mål att vara kvar om tre år tror alla utom en att de kommer vara 

kvar på samma ställe om tre år. Det framgår i figur 11 att av de 11 vikarier som har som mål 

 

I de tre kolumnerna nedan visas 

respondenter som har som mål att vara 

kvar på sin arbetsplats om tre år 

 

Övriga som 

inte vet/inte 

har som mål 

att vara 

kvar om tre 

år 

 

 
Tror att de 

kommer vara 

kvar om tre 

år 

Tror inte att 

de kommer 

vara kvar om 

tre år 

Vet inte om 

de kommer 

vara kvar 

om tre år 

 

 

Antal 

svar 

Fast anställd 
11 0 1 22 34 

Vikarieanställd 
1 5 5 9 20 

Projektanställd 
4 1 2 6 13 

Frilans 
9 0 1 12 22 

Bemanningsanställd 
1 1 0 1 3 

Annan anställning 
2 0 0 3 5 

TOTAL: 
28 7 9 53 

97 
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att vara kvar på sin arbetsplats om tre år är det enbart en som tror att den kommer få vara kvar 

om tre år. Av de sju projektanställda är det lika många respondenter som tror att de kommer 

vara kvar respektive som inte tror att de kommer vara kvar eller som inte vet.  

4.8 Möjligheter på arbetsmarknaden 

Respondenterna har fått bedöma sina möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden på en 

skala ett till fem där fem har stått för mycket goda möjligheter och ett har stått för mycket 

dåliga möjligheter. Resultatet visar att respondenterna ser ljust på sina möjligheter att hålla sig 

kvar/ta sig vidare på den journalistiska arbetsmarknaden. Av samtliga 97 respondenter är det 

bara tre personer som har gett sig själv en etta. 13 personer har gett sig själva en femma och 

43 personer, vilket är den största gruppen, har gett sig själva en fyra. I snitt har de 97 

yrkesaktiva före detta journalistikstudenterna bedömt sina möjligheter på den journalistiska 

arbetsmarknaden med 3,5. I den här studien har även undersökts om respondenterna bedömer 

sina möjligheter olika beroende på hur länge de varit tillgängliga på den journalistiska 

arbetsmarknaden. Den grupp som läste sin sista termin för fem år sedan har i snitt bedömt sina 

möjligheter med 3,8 medan den grupp som läste sin sista termin för två år sedan har bedömt 

sina möjligheter med i snitt 3,4. I tabellen nedan visas i procent hur de respondenter som läste 

sin sista termin för fem respektive för två år sedan bedömt sina möjligheter på den 

journalistiska arbetsmarknaden.  

Figur 12: Hur de respondenter som läste sin sista termin för fem respektive för två år sedan 

bedömer sina möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden. 

 
    % 
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5 

 

Summa 

 

Hur de som läste sista terminen för fem år sedan bedömer sina 

möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden.  (n:44) 

2,3 2,3 29,5 47,7 18,2 100 

Hur de som läste sista terminen för två år sedan bedömer sina 

möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden.  (n:53) 

3,8 11,3 34 41,5 9,4 100 

Figur 12 visar att i gruppen som läste sin sista termin för fem år sedan är det nästan dubbelt så 

många som ger sina möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden fem i betyg om man 

jämför med respondenterna i gruppen som läste sin sista termin för två år sedan. Andelen som 



42 

 

 

sätter betyget tre skiljer sig inte speciellt mycket beroende på hur länge en före detta 

journalistikstudent varit tillgänglig på den journalistiska arbetsmarknaden och heller inte 

betyget fyra. Däremot är det stor skillnad på betyget två. I gruppen som varit tillgänglig på 

den journalistiska arbetsmarknaden i två år är det sex respondenter som gett sig själva en tvåa 

medan det i gruppen som varit tillgänglig i fem år bara är en respondent som gett sig själv en 

tvåa.  
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5. ANALYS 

 

I det här kapitlet analyseras resultatet utifrån studiens teoretiska ram. Kapitlet inleds med en 

diskussion kring undersökningens generaliserbarhet och därefter sammanfattas studiens 

resultat. Analysen är rubricerad med förankring i studiens frågeställningar.  

5.1 Studiens generaliserbarhet  

Det är svårt att dra generella slutsatser om hur alla före detta journalistikstudenter etablerar 

sig på den journalistiska arbetsmarknaden. Det har heller inte varit avsikten med studien 

eftersom syftet är att undersöka före detta journalistikstudenter från Södertörns högskola. Den 

här undersökningen omfattar inte heller alla de journalistikstudenter som någonsin 

examinerats vid Södertörns högskola vilket betyder att slutsatserna inte kan förklaras som 

definitiva. Studien får dock ökad validitet eftersom resultatet knyts an till tidigare forskning 

och teorier (Ekström, Larsson, 2010). Då urvalet består av sex olika årgångar före detta 

journalistikstudenter, som vid svarstillfället läst sin sista termin för fem respektive för två år 

sedan, anser vi att undersökningen innefattar tillräckligt många respondenter för att kunna ge 

en god allmänbild över hur Södertörns högskolas före detta journalistikstudenter etablerar sig 

på den journalistiska arbetsmarknaden.  

5.2 Sammanfattning av resultat 

Den här studien visar att två tredjedelar av de före detta journalistikstudenterna från 

Södertörns högskola arbetar med journalistik i någon form. Av de yrkesaktiva före detta 

journalistikstudenterna har lite mindre än hälften en fast anställning och cirka två tredjedelar 

arbetar i en tillfällig anställning eller frilansar. Den vanligast förekommande yrkesgruppen är 

reporter, även webbredaktör och redaktör är stora yrkeskategorier bland respondenterna. Den 

vanligaste arbetsplatsen är inom fack- och populärpress tätt följt av dagspress. Radio är den 

minst vanliga arbetsplatsen bland respondenterna i den här undersökningen. 

Resultatet visar en tydlig skillnad på anställningsform beroende på hur länge en före detta 

journalistikstudent varit tillgänglig på arbetsmarknaden. Bland de som läste sin sista termin 

för fem år sedan är fler än dubbelt så många respondenter fast anställda i förhållande till de 

som läste sin sista termin för två år sedan. Samtidigt är det nästan lika många före detta 
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journalistikstudenter efter två respektive efter fem år som inte arbetar med journalistik 

överhuvudtaget.   

Resultatet visar också att kontakter av olika slag är främsta källan till kännedom om arbete. 

En tredjedel av de före detta journalistikstudenterna har uppgett att de fått tips om sitt arbete 

genom en kompis eller haft en kontakt på arbetsplatsen, därutöver har en tredjedel fått 

kännedom om sitt arbete genom att de redan fanns på arbetsplatsen.  

Studien visar att de undersökta före detta journalistikstudenterna anser sig ha goda 

möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden och nästan hälften av de tillfrågade 

bedömer sina möjligheter med en fyra på den femgradiga skalan. Vidare visar resultatet att 

ungefär lika många före detta journalistikstudenter har som mål respektive inte som mål att 

vara kvar på sina arbetsplatser om tre år. Av de med mål att vara kvar på sina arbetsplatser om 

tre år är det få av de tillfälligt anställda som tror att de kommer få möjligheten att vara kvar. 

De fast anställda är de som i störst utsträckning inte vill vara kvar på sina arbetsplatser om tre 

år, samtidigt är det många av de fast anställda som ändå tror att de kommer vara kvar.  

5.3 Anställningsformer och den journalistiska arbetsmarknaden 

Av den här studiens yrkesaktiva före detta journalistikstudenter är det 40 procent som arbetar 

i en fast anställning medan resterande 60 procent arbetar i en tillfällig anställning eller 

frilansar. Denna fördelning mellan fast anställda och tillfälligt anställda syns även i tidigare 

journalistikforskning (Nygren, 2008). Att de tillfälliga anställningarna utgörs av flest 

respondenter går i linje med den här studiens teoretiska ram, att såväl arbetsmarknaden i stort 

som den journalistiska arbetsmarknaden har gått mot fler tillfälliga anställningar.  

Att 60 procent av Södertörns högskolas före detta journalistikstudenter arbetar i en tillfällig 

anställning kan kopplas till förändringarna som ägt rum på arbetsmarknaden i stort då 

temporära anställningar inte bara är ett fenomen i mediebranschen (Magnusson, 2006). 

Ekonomihistorikern Lars Magnusson beskriver hur sociologer, som exempelvis Anders 

Wikman, anser att de tillfälliga anställningarna ökat på grund av det nya arbetslivet där mer 

flexibla sätt att organisera produktionen blivit möjlig. Det nya arbetslivet innebär att 

produktionsförhållandena har blivit mer slimmade och att företagen i större utsträckning 

börjat använda sig av ”outsourcing” för att öka produktionen utan att själva behöva ta det 
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ansvar som medföljer en anställning (Magnusson, 2006). Att använda sig av ”outsourcing” 

innebär att lägga ut delar av produktionen till extern arbetskraft. Det nya arbetslivet är 

uppbyggt med en kärnarbetskraft och en mer flexibel arbetskraft som företagen använder sig 

av vid behov (Nygren, 2008). Bara en tredjedel av den här undersökningens frilansare får ihop 

tillräckligt med arbete för att det ska motsvara en heltidstjänst, det kan kopplas till att antalet 

journalister har ökat samtidigt som många av de stora redaktionerna skurit ner på arbetskraft 

vilket lett till en ökad konkurrens på arbetsmarknaden (Nygren, Hvitfeldt, 2005).  

Av den här studiens tillfälligt anställda är de flesta anställda i en vikarieanställning vilket 

stämmer överens med Lars Magnussons redogörelser för de tillfälliga anställningarna på 

arbetsmarknaden. Åtta procent av den här studiens före detta journalistikstudenter har uppgett 

att de arbetar i en projektanställning vilket är en förhållandevis låg siffra i jämförelse med 

arbetsmarknaden i stort (Magnusson, 2006). Projektanställningar är vanliga inom etermedier 

och av de 40 respondenter i den här studien som är verksamma inom radio och TV är cirka 

häften projektanställda. 

Att en tredjedel av den här undersökningens före detta journalistikstudenter valt bort 

journalistyrket helt stöds av den medlemsundersökning som svenska journalistförbundet 

gjorde 2007 där resultatet visar att en fjärdedel av förbundets medlemmar har funderingar på 

att byta yrke (Nygren, 2011). Av den här undersökningens före detta journalistikstudenter är 

det även en stor del som arbetar inom information och PR vilket stämmer överens med 

teorierna kring det nya arbetslivet och flexibel produktion där uppdelningen mellan 

journalistik och andra yrken blivit otydligare. Det är i dag svårt att säga vad som egentligen är 

journalistiskt arbete (Nygren, 2008). Den här studiens resultat visar att en tredjedel av 

respondenterna inte arbetade alls med journalistik vid frågetillfället. Hälften av dem har angett 

att de inte arbetar som journalister för att de tycker arbetsmarknaden är för osäker eller för att 

de sökt journalistiskt arbete men inte fått något. Detta stämmer överens med Anthony 

Giddens teorier om de förändringar som växte fram på arbetsmarknaden, bland annat på 

grund av informationsteknologin, vilka innebär en stor anställningsotrygghet för 

arbetstagarna. Giddens beskriver hur otryggheten bland de som arbetar inom media har ökat 

under en lång tid (Giddens, 2007). 
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Den här studiens resultat visar att hälften av de som inte arbetar med journalistik heller aldrig 

har arbetat med journalistik men att cirka en tredjedel av de som inte arbetar med journalistik 

har haft journalistiskt arbete mellan ett och två år. Att en grupp har varit yrkesaktiv med 

journalistik men tvingats, eller medvetet valt, att lämna journalistyrket kan kopplas till såväl 

arbetsmarknaden i stort som till den journalistiska arbetsmarknaden. Vidare forskning bör 

utreda om de få fasta anställningarna som finns på den journalistiska arbetsmarknaden är 

anledningen till att så många av den här studiens respondenter valt bort journalistyrket. Enligt 

en studie av arbetande människor i Boston utförd av sociologen Richard Sennet (1998) är den 

fasta anställningen av stor betydelse för livet i allmänhet, den fasta anställningen gör att de 

arbetande känner trygghet och självrespekt. Enligt Sennet är de tillfälliga anställningarna 

problematiska både för hemsfären och för hälsan. Människor tvingas flytta mycket och 

förlorar på så sätt vänner och nätverk. (Ref. Giddens, 2007)  

5.4 Erfarenhet, mål och förväntningar 

I frågeundersökningen har respondenterna bedömt sina möjligheter inom det journalistiska 

yrket på en skala mellan ett och fem där fem har stått för mycket goda möjligheter och ett har 

stått för mycket dåliga möjligheter. Resultatet visar att många av de respondenter som vid 

frågetillfället hade ett journalistiskt arbete tror gott om sina möjligheter på den journalistiska 

arbetsmarknaden. De flesta bedömer sina möjligheter med en fyra på den femgradiga skalan. 

Vidare forskning bör utreda om respondenternas höga betyg beror på att de befinner sig i 

branschen och därmed tänker att de fått en del av de erfarenheter och meriter som ofta 

efterfrågas. Anthony Giddens menar att det numera inte räcker att ha ”rätt” utbildning utan det 

gäller även att ha rätt meriter och referenser. Han beskriver hur det nya arbetslivet gjort 

människor till ”portföljarbetare” vilket innebär att de arbetande bär på en ryggsäck packad 

med kunskap, färdigheter och meriter som de använder sig av då de byter arbetsplatser och 

arbetsuppgifter. (Giddens, 2007)  

Den här studiens resultat visar att snittet på respondenternas betyg skiljer sig beroende på hur 

länge de varit tillgängliga på den journalistiska arbetsmarknaden vilket går i linje med 

Anthony Giddens teorier om ”portföljarbetet”. Av de respondenter som läste sin sista termin 

för fem år sedan är snittet lite högre än vad det är i den grupp som läste sin sista termin för två 

år sedan. Det förekommer till exempel dubbelt så många ”femmor” i gruppen ”läste sin sista 
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termin för fem år sedan” i jämförelse med gruppen ”läste sin sista termin för två år sedan”. 

Att de före detta journalistikstudenter med längre erfarenhet bedömer sina möjligheter som 

bättre än de med kort erfarenhet stämmer överens med en studie av platsannonser i tidningen 

Journalisten där resultatet visar att journalistisk erfarenhet är det som värderas högst då 

arbetsgivare i mediebranschen söker medarbetare (Ref. Nygren, 2008). 

I den här studiens resultat syns en tydlig skillnad på anställningsform beroende på hur länge 

en respondent varit tillgänglig på den journalistiska arbetsmarknaden. Bland de respondenter 

som läste sin sista termin för fem år sedan är över dubbelt så många fast anställda i 

förhållande till de som läste sin sista termin för två år sedan. En undersökning av Östgötska 

tidningsredaktioner visar att journalister ofta har tillfälliga anställningar under lång tid för att 

komma in på marknaden (Nygren, 2008). Studiens resultat indikerar att det tar tid att etablera 

sig på den journalistiska arbetsmarknaden eftersom fler har en fast anställning efter fem år. 

Att det är lika många respondenter som inte arbetar med journalistik i grupperna ”fem år efter 

sista termin” och ”två år efter sista termin” pekar mot att det är svårt att etablera sig på den 

journalistiska arbetsmarknaden. 

Resultatet visar att det är ungefär lika många respondenter som har som mål respektive inte 

som mål att vara kvar på sina arbetsplatser om tre år. De fast anställda vill i högst utsträckning 

inte vara kvar på sina arbeten om tre år samtidigt som många av dem ändå tror att de kommer 

vara kvar. Av de tillfälligt anställda vill nio av tio vara kvar på sina arbetsplatser om tre år. 

Resultatet indikerar att upplevelsen om att kunna påverka sin arbetssituation skiljer sig utifrån 

vad en före detta journalistikstudent har för anställningsform. I gruppen tillfälligt anställda är 

osäkerheten stor, många har som mål att vara kvar på sitt arbete om tre år, men få förväntar 

sig att de kommer ha möjlighet att vara det. Detta tyder på att de tillfälligt anställda tror sig ha 

små möjligheter att påverka sitt arbete och sin framtid på arbetsplatsen. Andreas Mattson 

skriver i sin D-uppsats När karriären krackelerar att vikarier ofta upplever ett mindre 

inflytande över sin arbetssituation (Mattson, 2007). I den här studien är det få vikarier som 

tror att de kommer vara kvar på sina arbetsplatser om tre år trots att det är deras mål att vara 

kvar. Anthony Giddens anser att flexibiliteten i det nya arbetslivet är en baksida av 

”portföljarbetet” då arbetsgivarna kan anställa och göra sig av med människor precis som de 

behagar. Giddens beskriver arbetskulturen i det nya arbetslivet som en ”ta in och släng ut”-

kultur där det inte längre finns någon trygghet i anställningarna (Giddens, 2007). För yngre 
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generationer i andra yrkesgrupper kan tre år vara en lång tid att vilja vara kvar på en 

arbetsplats. Därför bör vidare forskning utreda varför och i vilken grad journalister skiljer sig 

från andra yrkesgrupper i detta avseende.  

5.5 Kontakter som leder till arbete 

Resultatet av den här studien visar att två tredjedelar av de före detta journalistiskstudenterna 

har fått kännedom om sina nuvarande arbeten genom någon slags kontakt. Anthony Giddens 

beskriver hur många sociologer lägger vikt vid kontakter och kallar kontakter som leder till 

vetskap om arbete för nätverk. ”Det är inte vad du vet som är viktigt utan vem du känner” 

lyder ett gammalt talesätt som uppmanar människor till att knyta kontakter (Giddens, 2007). 

Den spansk-amerikanske sociologen Manuel Castells menar att om man ska lyckas på 

marknaden krävs det att man är integrerad i olika typer av nätverk (Ref. Magnusson, 2006). 

Den franske sociologen Pierre Bourdieu har myntat begreppet ”socialt kapital” som många 

sociologer senare har tillämpat för att beskriva hur sociala kontakter ökar människors 

möjligheter att nå sina mål (Giddens, 2007). Att över hälften av den här studiens före detta 

journalistikstudenter fått sina arbeten via kontakter indikerar att de har det sociala kapital som 

behövs för att få kännedom om arbete.  

Det finns inte speciellt mycket forskning på hur kontakter spelar in i rekryteringsprocesserna 

på den journalistiska arbetsmarknaden. Den här studiens resultat visar att nästan en tredjedel 

av respondenterna fått kännedom om sina arbeten för att de känner någon på arbetsplatsen 

eller fått tipset om arbetet av en kompis. Samtidigt är det också en tredjedel av respondenterna 

som fått kännedom om sina arbeten för att de redan fanns på arbetsplatsen i form av praktik 

eller tillfällig anställning vilket i den här studien är den vanligaste vägen till kännedom om 

arbete. Detta resultat kopplas till den medieforskning som visar att många journalister går från 

vikariat till vikariat under flera år innan de får mer kontinuerliga arbeten (Nygren, 2008).  

 

Journalistikforskning visar att färre lediga arbeten annonseras ut offentligt i dag och att fler 

medieföretag rekryterar sina medarbetare genom nätverk av kontakter. Den här studiens 

resultat visar att en fjärdedel av de som har hittat sitt arbete via kontakter arbetar inom 

dagspress vilket stämmer överens med tidigare forskning som visar att det inom dagspress 

främst annonseras ut tjänster till högre poster, övrig rekrytering sker istället internt och från 
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olika vikarielistor. Endast en femtedel av den här studiens före detta journalistikstudenter har 

fått sina arbeten genom att de sökt arbetet via annons vilket stämmer överens med tidigare 

journalistikforskning. De tjänster som utlyses offentligt i dag är oftast redaktör- och 

chefstjänster (Nygren 2008). Detta är en förklaring till varför redaktörerna i den här studien är 

den yrkesgrupp som procentuellt sett har flest fasta anställningar. Den här studiens resultat 

visar att 27 procent av webbredaktörerna och 22 procent av redaktörerna fått kännedom om 

sina arbeten via annons. Av reportrarna är det bara 13 procent som fått kännedom om arbetet 

via en annons. Det går i linje med tidigare forskning som visar att medieföretagen använder 

sig av vikarier och underleverantörer i större utsträckning när det gäller de som sköter den 

faktiska innehållsproduktionen (Nygren, 2008). Lars Magnusson menar att arbetsmarknaden i 

det postindustriella samhället är uppdelad i fem sektorer där den första sektorn består av eliten 

vilken har goda förutsättningar och bra löner, sedan följer fyra undersektorer där den lägsta 

sektorn består av en reservgrupp som kan rycka in vid behov (Magnusson 2006). Gunnar 

Nygren menar att den journalistiska arbetsmarknaden också kan delas in i dessa sektorer. 

Cheferna och redaktörerna finns i elitsektorn där de håller ihop arbetet, i nästa sektor finns en 

grupp fast anställda som sköter viss innehållsproduktion men i övriga sektorer finns de mer 

tillfälligt anställda som arbetsmarknaden ”lånar” efter behag (Nygren 2008). Den här studiens 

resultat visar att det endast är en tredjedel av reportrarna som har en fast anställning medan 

hälften av redaktörerna har en fast anställning.  

5.6 Respondenternas arbetsuppgifter  

De flesta av den här studiens yrkesaktiva före detta journalistikstudenter arbetar som reportrar 

vilket stämmer överens med tidigare forskning kring journalisters arbetsuppgifter. I studien 

syns även förhållandevis många webbredaktörer bland respondenterna vilket till viss del går i 

linje med tidigare forskning där webbredaktörerna beskrivs som en växande yrkesgrupp 

(Nygren, Hvitfeldt, 2005). Den här studiens resultat visar att 12 procent av de yrkesaktiva före 

detta journalistikstudenterna arbetade som webbredaktörer vid svarstillfället. I tidigare 

journalistikforskning utgör webbredaktörerna endast 1,6 procent av journalisterna. Denna 

ökning kan tillskrivas vår tids teknikutveckling samt framväxten av nya medieformer i 

mediebranschen vilket leder till att nya jobb skapas (Nygren, Hvitfeldt, 2005). Samtidigt som 

yrket ”webbredaktör” blivit mer vanligt är det andra journalistiska yrken som mer eller 

mindre är på väg bort (Nygren, 2011). I den här studien återfinns till exempel bara två 
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krönikörer och fem researchers. Att yrken försvinner härleds till teorier kring det nya 

arbetslivet där produktionen ska utföras så kostnadseffektivt som möjligt. Istället för att till 

exempel ha en anställd fotograf kan dennes arbetsuppgifter läggas ut på extern arbetskraft 

eller utföras av befintlig personal på arbetsplatsen (Giddens, 2007). På samma gång som 

fotografyrket försvinner har inte bildanvändandet minskat vilket går i linje med det nya 

arbetslivet och den flexibla arbetskraften. De arbetande förväntas lära sig nya arbetsuppgifter 

och sköta fler delar av produktionen så att arbetet kan effektiviseras och överflödiga yrken 

plockas bort. I diskussioner kring journalisters arbetsuppgifter brukar ”multireporter” 

omnämnas vilket beskriver journalister som utför många led i produktionsprocessen eller 

arbetar med många medieformer samtidigt (Nygren, 2008). I den här undersökningen har 15 

före detta journalistikstudenter valt yrkesgruppen ”annat” där bland annat ”multireporter” 

ingår eftersom ”multireporter” inte fanns med i frågeundersökningen som ett eget 

svarsalternativ. Samtidigt är det värt att poängtera att de allra flesta reportrar i stor 

utsträckning har flera arbetsuppgifter och i mångt och mycket kan rubriceras som 

”multireportrar”. Sedan länge har lokaltidningarna förväntat sig att deras reportrar både ska 

fotografera, skriva och layouta liksom etermedierna länge haft så kallad flexibel arbetskraft 

där nästan hela produktionsprocesserna sköts av reportrar (Nygren, 2008). Många av de 

tidigare yrkena ryms numera i yrkesgruppen ”reporter”.  Multijournalistiken är således en 

förklaring till att var tredje yrkesaktiv före detta journalistikstudent i den här undersökningen 

arbetar som reporter.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION  

 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur och i vilken utsträckning före detta 

journalistikstudenter från Södertörns högskola etablerar sig på den journalistiska 

arbetsmarknaden. Studien har visat att två tredjedelar av respondenterna arbetar med 

journalistik och att det bland dem syns en tydlig uppdelning mellan fast anställda och 

tillfälligt anställda. De tillfälligt anställda är de som i lägst utsträckning tror sig kunna påverka 

sin arbetssituation. Av de före detta journalistikstudenter som arbetar med journalistik har de 

flesta fått kännedom om sina arbeten genom kontakter. Detta tycker vi är de mest intressanta 

resultaten i förhållande till studiens syfte. I detta avslutande kapitel knyts undersökningen 

ihop utifrån ovan nämnda resultat, tankar och slutsatser kommer att diskuteras ur ett friare 

perspektiv. 

En uppdelad arbetsmarknad 

De före detta journalistikstudenternas fördelning inom olika anställningsformer var inte 

överraskande, vår studie har följt tidigare forskning när den visar att över hälften av 

respondenterna arbetar i en tillfällig anställning, frilansar eller inte arbetar alls med 

journalistik. Resultatet stämmer även överens med den alumniundersökning som JMG utfört 

våren 2011. I den undersökningen har 42 procent av de före detta journalistikstudenterna en 

fast anställning (JMG, 2011). 

För att återgå till vår undersökning har vi haft svårt att avgöra om 40 procent med fast 

anställning bland de som arbetar med journalistik är mycket eller lite, särskilt då vi ser det i 

förhållande till exempelvis ekonomialumner. Enligt Jusek (2010) har åtta av tio före detta 

ekonomistudenter fast arbete efter ett år. Trots detta tycker vi att 40 procent före detta 

journalistikstudenter i fasta anställningar kan ses som en stor andel eftersom mediebranschen 

ser ut som den gör. Om vi däremot tittar på hur samhället är uppbyggt, till exempel 

möjligheten att ta banklån eller rätten till tillräcklig sjukersättning och a-kassa, är 60 procent i 

tillfälliga anställningar en ansenlig grupp som på detta sätt till stor del hamnar utanför 

skyddsnäten. Villkoren för journalistyrket blir inte lika då några kan känna trygghet tack vare 

en fast anställning medan en stor grupp tvingas hoppa runt på olika redaktioner med en 

ständig oro över framtiden. Gunnar Nygren beskriver i Yrke på glid hur uppdelningen mellan 



52 

 

 

fast anställda och tillfälligt anställda gör så att journalisterna får en försvagad ställning som 

yrkesgrupp. Det är bland annat detta som kan leda till att journalisterna får en minskad 

autonomi med små möjligheter att styra över sitt eget arbete. (Nygren, 2008)  

En minskad autonomi  

Journalistikforskning har tidigare behandlat hur arbetsuppgifter och anställningsformer 

påverkar journalisternas känsla av självständighet och vi tror att den förändrade 

arbetsmarknaden, med fler tillfälliga anställningar, går att koppla till resonemang om 

professionalisering och journalisternas autonomi. Gunnar Nygren redogör i Yrke på glid för 

professionaliseringsprocessen som ledde journalistyrket mot att bli en "semiprofession" med 

en stark ställning som gör att journalister kan stå upp för både kvalitet och etiska 

bedömningar. Då graden av autonomi är avgörande för professionaliseringen undrar vi hur 

arbetsmarknad och anställningsförhållanden påverkar journalisterna som yrkesgrupp.  

Utifrån resultatet på frågorna om de före detta journalistikstudenternas mål och förväntningar, 

drar vi slutsatsen att autonomin är begränsad för såväl de tillfälligt anställda som för de fast 

anställda. Vi tänker oss att de tillfälligt anställda vill vara kvar på sina arbetsplatser om tre år 

för att de har förhoppningar om ett fast jobb och de fast anställda vill byta arbete för att ta sig 

vidare i karriären. Det är intressant att de fast anställda i undersökningen är de som i högst 

utsträckning vill byta arbetsplatser. Det kan vara för att de känner trygghet i sin yrkesroll och 

sin anställning. Framför sig ser de nya utmaningar och tror på sin förmåga och på sina 

möjligheter att lyckas tack vare sitt sociala nätverk och den ”portfölj” med erfarenheter och 

meriter de har med sig. Det är ändå en grupp av de fast anställda som vill byta arbetsplatser 

men ändå tror att de kommer bli kvar. Vi tänker oss att det beror på just hur den journalistiska 

arbetsmarknaden ser ut, har man en fast anställning håller man förmodligen rätt hårt i den 

eftersom det är svårt att byta till något likvärdigt. Att den journalistiska arbetsmarknaden är 

fylld av tillfälliga anställningar gör att de enskilda journalisterna får svårt att själva styra över 

sin arbetssituation. Det går att föreställa sig hur journalisterna i många fall tar de jobb de får, 

bara för att få ett journalistiskt arbete. Detta gör att autonomin i yrkesgruppen minskar, chefer 

och arbetsledare kan styra arbetet utifrån sina agendor tack vare att det råder en ”ta in och 

släng ut”-kultur i det nya arbetslivet och den som inte gör som den blir tillsagd åker ut 

(Giddens, 2007). 
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Vårt resultat visar att av de 10 frilansar som svarat att de har som mål att vara kvar på sin 

arbetsplats om tre år, tror också nio av dem att de kommer vara kvar. Detta kan peka mot att 

frilansarna har en högre grad av autonomi och större möjlighet att påverka sitt arbete och sin 

arbetssituation. Detta styrks av en intervjuad frilans i Andreas Mattssons D-uppsats När 

karriären krackelerar. Den intervjuade menar att hon arbetar inom det område hon vill och 

känner att hon har ett stort inflytande på redaktionen. Mattssons resultat beskriver dock 

frilansrollen som stressig, där det aldrig går att koppla av och känna sig ledig (Mattsson 

2007). I den här studiens resultat är frilansarna de som är verksamma i lägst omfattning på 

den journalistiska arbetsmarknaden. Detta kan antingen ha att göra med Mattsons resultat som 

säger att frilansarna lever i en pressad situation där de ständigt måste förse sig själva med 

arbete vilket inte alltid lyckas. Man kan också se det som att frilansarna är mer fria och 

självständigt kan välja i vilken omfattning de vill arbeta. Då vårt resultat faktiskt talar om att 

hälften av frilansarna inte vill vara kvar i samma arbetssituation om tre år styrker detta dock 

snarast den första tesen där frilansarnas behov av att hitta arbete gör dem livegna i förhållande 

till chefer och medieföretag, då de inte har makten att säga nej utan att detta i nästa led 

påverkar deras fortsatta näringsverksamhet. 

Under arbetet med den här studien har vi diskuterat varför en tredjedel av de tidigare 

journalistikstudenterna inte är yrkesaktiva inom journalistik överhuvudtaget. De har ju valt att 

utbilda sig till journalister av en anledning, har de ångrat sig eller är branschen så omöjlig att 

det inte går att få tag på ett journalistiskt arbete så att räkningarna i nästa led kan betalas varje 

månad? Vi tror att det tär både psykiskt och fysiskt att ständigt vara på jakt efter en möjlighet 

till något bättre, en tryggare eller bara längre anställning och att det kan vara en anledning till 

att denna tredjedel valt bort journalistiken. Vi tänker oss att det i denna grupp finns 

respondenter som valt bort journalistiken, med alla dess tillfälliga anställningar, för att de vill 

kunna ta lån till egen bostad eller bilda familj och därför inte känner att de vill arbeta i 

mediebranschens stressiga och osäkra klimat. En fjärdedel av de som valt bort journalistiken 

har gått till närliggande branscher som till exempel marknadsföring och PR vilket vi upplever 

är yrken som har lägre status bland de som undervisar i journalistik.  
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Vi har i telefonintervjuerna upplevt att förhoppningen om en fast anställning är en drivkraft 

för de som vid frågetillfället hade en visstidsanställning liksom hoppet om möjligheten till ett 

journalistiskt arbete lever kvar hos många av de som i dag inte arbetar med journalistik.  

Under telefonintervjuerna har vi uppmärksammat några fraser från de 64 före detta 

journalistikstudenter som inte arbetar med journalistik överhuvudtaget.  ”Bisarr värld” 

”omöjligt att få jobb” och ”man är helt utbytbar” är några tankar som kommit till uttryck i 

intervjuerna. De flesta har med en längtan och/eller ilska i rösten pratat om 

journalistikbranschen och vissa har sorgset konstaterat att de inte passade in, att konkurrensen 

är för hård. Andra är upprörda och arga över att de lagt lång tid, ibland flera år, på tillfälliga 

anställningar som sedan inte lett till någon tryggare arbetssituation eller fast anställning. Vi 

har under våra intervjuer upplevt att många av de före detta journalistikstudenter som vid 

frågetillfället inte arbetade som journalister ändå har drömmen kvar, att en dag få jobba som 

journalister. De fraser som vi återger är inget vi försöker grunda våra slutsatser på, utan vi 

spekulerar i om och hur de kan hänga ihop med ett av den här studiens viktigaste och 

tydligaste resultat: att kontakter är av stor betydelse i jakten på ett journalistiskt arbete.  

Nätverk för att ta sig in på arbetsmarknaden 

Att nästan två tredjedelar av den här studiens före detta journalistikstudenter fått kännedom 

om sitt arbete via någon form av kontakt är ganska uppseendeväckande tycker vi. Det kan 

härledas till det som ekonomihistoriken Lars Magnusson (2006) framhåller om kontakter, att 

de som står utanför nätverken slås ut från arbetsmarknaden. Kanske är det just vad som hänt 

den här undersökningens respondenter vilka inte arbetar med journalistik, att de slagits ut från 

den journalistiska arbetsmarknaden för att de inte har rätt kontakter? Vi kan inte svara på den 

frågan i dag, men vi kan koppla det till de svar i vår undersökning som visar att nästan hälften 

av de som inte arbetade med journalistik vid svarstillfället har angett ”får inget 

journalistjobb” eller ”för osäker arbetsmarknad” på frågan ”varför arbetar du inte med 

journalistik i dag?”. Kontakter och nätverk bildas, utökas och förminskas under hela livet. De 

kontakter som skapas under studietiden tror vi kan vara av stor vikt i en framtida 

journalistkarriär. På journalistutbildningen möts studenter där de flesta strävar efter en framtid 

i journalistikbranschen. Studietiden kan därför vara ett bra tillfälle att knyta nya kontakter 

som senare kan leda till kännedom om arbete. Vi efterlyser därför att journalistutbildningarna 
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i större utsträckning betonar vikten av kontakter och i mån av möjlighet understödjer 

nätverkande under studietiden. 

Slutord 

I den här studien har många frågeställningar, resultat och analyser utgått från respondenternas 

anställningsform. Vi har tolkat våra resultat genom att resonera och utreda huruvida den 

uppdelade arbetsmarknaden för journalister leder till olika förutsättningar och olika grader av 

autonomi för de som arbetar. Vi har också diskuterat huruvida de som inte arbetar med 

journalistik i dag kan ha ”slagits ut” från arbetsmarknaden för att de inte har rätt kontakter, att 

de valt bort journalistiken för att de tillfälliga anställningarna på olika sätt begränsar deras liv. 

Eller så har det nya arbetslivet, med de förändrade organisationsformerna, gjort att de före 

detta journalistikstudenterna inte får några jobb på grund av att de saknar de kunskaper och 

meriter som efterfrågas.  

De före detta journalistikstudenterna från Södertörns högskola är uppdelade i två grupper på 

den journalistiska arbetsmarknaden, en mindre grupp fast anställda och en större grupp 

tillfälligt anställda. För att nu knyta ihop den här studien och avsluta det arbete vi gjort vill vi 

sammanfatta vad vi anser är den här undersökningens viktigaste slutledningar: 

En uppdelad arbetsmarknad: Många har olika typer av tillfälliga anställningar eller 

frilansar. Journalistisk erfarenhet är av stor betydelse för anställningsformen, fem år efter sista 

journalistiktermin har dubbelt så många respondenter fått en fast anställning i förhållande till 

de som läste sin sista termin för två år sedan. 

Journalisternas autonomi: Den uppdelade arbetsmarknaden gör att journalisterna kan få en 

försvagad ställning som yrkesgrupp eftersom de hamnar i en svag position gentemot 

medieföretag och chefer. Vi har sett att många av de före detta journalistikstudenterna som 

arbetar i tillfälliga anställningar upplever små möjligheter att styra över sin arbetssituation 

vilket i förlängningen leder till en minskad autonomi. 

De sociala nätverken: De respondenter som är etablerade på den journalistiska 

arbetsmarknaden har till största delen lyckats med hjälp av tidigare erfarenhet från 

arbetsplatsen och/eller kontakter.  
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6.1 Förslag på framtida forskning 

Då vi endast vidrört vilka kontakter som har betydelse vid rekryteringsprocesserna, skulle det 

vara intressant att med kvalitativ metodologi fördjupa sig i vad det handlar om för kontakter. 

Vilken sorts kompisar och vilken sorts kontakt på arbetsplatsen? Är det en studiekamrat eller 

kontakt de fått tidigare eller senare i arbetslivet. Vilken ställning har kontakten på 

arbetsplatsen och hur sker rekryteringsprocessen? 
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BILAGA 1: Vårt använda frågeformulär 

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA  

Alumniundersökning journalistik 2011 

 

Löpnummer: ............... 

 

Fylls i av intervjuaren: 

Vilket år är du född?             

 

Vilket kön har du?       kvinna    man 

 

När läste du din sista termin på programmet? 

 vt 06 

 ht 06 (gick ut i jan 2007) 

 vt 09 

 ht 09 (gick ut i jan 2010) 

 

Frågor som ställs i intervjun: 

1. Vilket år började du på journalistikprogrammet?   

 

2. Vilket program läste du?    JMM     SPJ/JMS   JNA/JOM 

 

3. I vilken omfattning ägnar du dig åt journalistiskt  i dag? 

 heltid  

 deltid mer än 50 % 

 deltid mindre än 50 % 

 Inte alls  
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4. Hur länge har du sammanlagt haft journalistiskt arbete efter att du avslutat dina studier?  

 längre än två år 

 12 till 24 månader 

 6 till 11 månader  

 3 till 5 månader  

 1 till 3 månader  

 inte alls  

 

5. Är du medlem i SJF (Svenska journalistförbundet) ?  

 ja  

 nej 

 

För dem som arbetar som journalister eller liknande  i dag: 

Fråga 6. Vilken är din nuvarande form av anställning (våren 2010)? 

 fast anställd 

 vikarie/inhoppare  

 projektanställd  

 praktikplats  

 frilans 

 annan anställning   

 

Fråga 7. Vilken typ av arbetsplats arbetar du på: 

 Radio  

 TV 

  Dagspress 

  Fack- och populärpress 

  Interna medier (myndighet/ företag,/organisation) 
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  Produktionsbolag/nyhetsbyrå/bildbyrå 

  Annat     vad?    

 

Fråga 8: Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift? (bara ett alternativ) 

 arbetsledare  

 reporter 

 redigerare 

 producent  

 programledare  

 researcher  

 webbredaktör  

 redaktör 

 lokalredaktör 

 ledarskribent, krönikör 

 informatör, offentlig sektor 

 informatör, privatsektor 

 informatör, förening 

 medielärare 

 annat  

vad?    

 

Fråga 9: Ingår arbete med webb/elektronisk publicering i dina arbetsuppgifter? 

 Varje dag 

 Flera gånger i veckan 

 Mer sällan 

 Aldrig 
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Fråga 10: Vilket ämnesområde brukar du arbeta mest med? 

 Samhällsjournalistik (bevakning av politik/offentlig sektor/rättsväsende) 

 Ekonomi- och arbetsmarknad 

 Sport 

 Kultur och nöje 

 Utrikesjournalistik 

 Debatt/opinion 

 Vetenskapsjournalistik 

 Annat................................................................. 

 

Fråga 11: Var är du anställd?  

Företag/arbetsgivare:     

 

Fråga 12. Vilken är din nuvarande månadslön (brutto)? ...............................kr/mån 

 

Fråga 13: På vilken ort arbetar du? 

 Stockholm 

 Göteborg 

 Malmö 

 Annan ort i Götaland 

 Annan ort i Svealand 

 Annan ort i Norrland 

 Utomlands 

 

 

14. Hur fick du kännedom om att du att du kunde söka ditt nuvarande arbete`? 

o Känner någon på arbetsplatsen 
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o Genom familj eller släkting 

o Genom kompisar 

o Gick dit/ringde och frågade efter arbete. 

o Jag fanns redan på arbetsplatsen.(vikariat, praktik.) 

o Sökte via annons.  

o Övrigt 

15. Har du någon tidigare erfarenheter av arbetsplatsen 

o Ja, jag har frilansat för redaktionen 

o Ja, jag har gjort praktik här 

o Ja, jag har haft tidigare tillfällig anställning (vik/projektanst/timanställn) 

o Nej, ingen erfarenhet 

 

16. Har du som mål att vara kvar på din nuvarande arbetsplats om tre år? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

 

17. Tror du att du kommer vara kvar här om tre år? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

 

18. Hur ser du på dina möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden om du bedömer dem på en skala 

1-5 där 5 är mycket goda och 1 är mycket dåliga? 

 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

För dem som inte arbetar som journalister i dag: 

 

19. Inte alls, därför att jag just nu: 
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 har ett annat typ av arbete 

 är tjänstledig  

 är barnledig  

 studerar 

 är sjukskriven 

 är arbetslös 

 annat svar:     

 

20. Arbetar du som informatör, PR-konsult, pressekreterare, marknadsförare eller liknande i dag? 

 heltid  

 deltid mer än 50 % 

 deltid mindre än 50 % 

 Inte alls  

 

21: Om inte – vad arbetar du med idag?................................................................................................... 

 

22. Varför arbetar du inte med journalistik? 

 Jag har sökt journalistjobb men får inget (utlasad, uppsagd osv) 

 Journalistarbete passar mig inte just nu, men jag kan tänka mig att söka det i framtiden 

 Jag vill inte arbeta som journalist 

 För osäker arbetsmarknad 

 Annat svar:     

 

23. Har du nytta av din journalistutbildning i ditt nuvarande arbete? 

 Ja, väldigt mycket 

 Ja, ganska mycket 

 Ja, lite 
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 Nej, inte alls 

 

24. För dig som gick SPJ/JMS eller JNA/JOM - har ditt arbete anknytning till andra ämnen som ingick i ditt 

utbildningsprogram? (ett eller flera) 

 Etnologi 

 Idéhistoria 

 Religionsvetenskap 

 Samtidshistoria/ Historia 

 Biologi 

 Geografi 

 Kemi 

 Miljövetenskap 

 Molekylärbiologi 

 Turismvetenskap 

 

Några frågor till alla: 

Vad tycker du om ditt utbildningsprogram i efterhand? Svara på en skala mellan där 1 är dåligt och 5 är bra. 

 

Utbildningens inriktning (kombination av ämnen)? 

Dåligt     1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5     Bra 

 

Kursinnehåll 

Dåligt     1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5     Bra 

 

Kvalitet på utbildning (lärare, miljö, utrustning etc) 

Dåligt     1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5     Bra 

 

Utbildningens betydelse för det jobb du nu har? 
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Liten    1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5     Bra 

 

 

Vill du att vi skickar dig ett mejl som redovisar resultatet av denna undersökning?  

 Ja tack,  min mejladress är:       

 Nej tack 

 

Vill du att Södertörn kontaktar dig för ev framtida alumniträffar på högskolan? 

 Ja tack 

 Nej tack 

I såfall – vilket är ditt mobilnr.................................................................................. 

 

och/eller e-postadress................................................................................................ 

 


